
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE MARÇ DE 
2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000009  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 9 de març de 2020 
Hora d’inici:  19:23 h 
Hora de fi: 19:35 h 
Lloc: sala de juntes 

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

Núria Moral Ferrés, Secretària 

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

Assessor, sense veu i sense vot:  
Alfons Martínez Domènech 
  
Absents: 
Nuria Salvans Pérez, s’excusa. 

Ordre del dia 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 02/03/2020 

2.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-
D1 EN L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB 
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.2) ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

3.- CONFORMITAT A MONCASOFT SLU DE LA COMUNICACIÓ D'OBRES AL C/ 
VIA 128, ACOLLINT-SE A LA BONIFICACIÓ EXISTENT I ALS AJUTS ESTABLERTS 
PER NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

4.- AUTORITZAR A MCP LES OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L'HABITATGE DEL C CONILL 29 

5.- CONTRACTE MENOR PRIVAT A OPERACIONS ESPECIALS SC PER NITS DE 
LA COMA (GENER MAIG 2020) 

 



 

  
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 02/03/2020 

RELACIÓ DE FETS 

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

6.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA AL CONTRACTE 
(2015.05-D02) DERIVAT DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

7.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CALDERA PER A LA LLAR 
DELS JUBILATS 

8.- ADHESIÓ AL MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS AJUNTAMENTS 
I CONSELLS COMARCALS ELABORAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

9.- APROVACIÓ DEL DESTÍ DELS MAJORS INGRESSOS RECAPTATS 
RESPECTE ELS PREVISTOS I DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, EN APLICACIÓ 
DE LA LLEI ORGÀNICA 

 



 

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 02/03/2020, que consta a 
l’expedient. 

Segon.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes de la Junta de Govern 
Local de la Corporació. 

Tercer.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la 
Generalitat i a la Subdelegació del Govern. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

2.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-
D1 EN L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB 
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.2) ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i 
Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de 
conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i 
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat 
anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com 
la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el 
quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 

4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost 
de 2018. 

 



 

5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc 
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019 amb les condicions 
econòmiques següents: 

Lot 1                                                                          Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    54,370 € 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    47,470 € 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,852 € 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

Lot 2                                                                           Preu tarifa 
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,685 € 
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,485 € 

6.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 

7.- Atès l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal de pròrroga del subministrament de 
data 17 de febrer de 2020 en el que consta el càlcul de la despesa prevista per l’any 
2020 per un import de 27.500 euros.  

8.- Atès l’informe de secretaria favorable a la pròrroga de l’adhesió al contracte 
d’adhesió basat en l’acord arc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya de data 20 de febrer de 2020. 

9.- Donat que s’ha realitzat una retenció de crèdit per un import de vint-i-set mil cinc-
cents euros (27.500€) a càrrec del pressupost de l’any 2020 i de les següents 
aplicacions pressupostàries: 

 

FONAMENTS DE DRET 
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
Articles 220 a 222  de la LCSP en relació al règim dels Acords Marc. 

Org. Prog. Eco. Descripció
CRÈDITS 
INICIALS 

2020

401 3230 22102 Gas CEIPS 10.500,00
402 3420 22102 Gas instal·lacions esportives 2.000,00
403 3420 22102 Gas piscines municipals 6.000,00
100 9200 22102 Gas edificis administratius 2.500,00
500 2310 22102 Gas Casal de Jubilats 6.500,00

 



 

Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a 
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  

Atès que els expedients de contractació el valor estimat dels quals superi els cinc mil 
euros d’import (5.000€) estan delegats a la Junta de Govern Local de conformitat amb 
el decret d’alcaldia 1292, de data de 21 de juny de 2019, d’atribució de competències 
pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, S’ACORDA: 

PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva a la primera pròrroga del 
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de 
dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020. 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa de VINT-I-SET MIL CINC-CENTS EUROS 
(27.500€) a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de l’any 
2020: 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el 
correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer València núm. 231, 
6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 

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  

Org. Prog. Eco. Descripció
CRÈDITS 
INICIALS 

2020

401 3230 22102 Gas CEIPS 10.500,00
402 3420 22102 Gas instal·lacions esportives 2.000,00
403 3420 22102 Gas piscines municipals 6.000,00
100 9200 22102 Gas edificis administratius 2.500,00
500 2310 22102 Gas Casal de Jubilats 6.500,00

 



 

3.- CONFORMITAT A MONCASOFT SLU  DE LA COMUNICACIÓ D'OBRES AL C/ 
VIA 128, ACOLLINT-SE A LA BONIFICACIÓ EXISTENT I ALS AJUTS ESTABLERTS 
PER NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la documentació presentada per MONCASOFT SLU, per realitzar obres per 
adaptar el local del carrer de la Via, núm. 128, baixos, per una oficina d’enginyeria i 
assessorament informàtic, i la sol·licitud d’acollir-se a les subvencions per obres en 
locals d’activitat econòmica i a la bonificació d’ICIO per inici de noves activitats en 
polígons industrials. (E2019003777 de data 13 de maig de 2019) 

Atesa la resta de documentació presentada per completar l’expedient a requeriment 
municipal (E2019004406 de data 4 de juny de 2019, E2019006963 de data 30 de 
setembre de 2019 i E2019009113 de data 11 de desembre de 2019) 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 17 de desembre de 2019, 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). 

Vista la documentació presentada per MONCASOFT SLU, per realitzar obres per 
adaptar el local del carrer de la Via, núm. 128, baixos, per una oficina d’enginyeria i 
assessorament informàtic, i la sol·licitud d’acollir-se a les subvencions per obres en 
locals d’activitat econòmica i a la bonificació d’ICIO per inici de noves activitats en 
polígons industrials. 

La proposta se situa en sòl urbà consolidat. 

Conclusió: 

Vista la documentació presentada, es valora favorablement la sol·licitud i es proposa 
notificar al promotor l’assabentat de la Corporació a les esmentades obres, amb la 
condició que s’hagi fet el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 

Un cop finalitzades les obres caldrà presentar la documentació necessària per a 
tramitar la primera ocupació del local. 

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. 

 



 

L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 60 €. 

A efectes de revisió de la liquidació d’ICIO i taxa, el pressupost estimatiu de les obres 
és de  66.820 euros. 

Pel que fa a la sol·licitud per acollir-se a la bonificació d’un 25% de l’ICIO prevista a 
l’article 5.1.3 de l’ordenança fiscal núm. 3, per a obres de rehabilitació, reforma o nova 
construcció destinades a l’inici de noves activitats econòmiques al polígon industrial, 
cal tenir en compte que el local del carrer de la Via, núm. 128, no es troba situat en sòl 
industrial sinó que es troba situat en sòl urbà, Clau I, “Residencial plurifamiliar en bloc 
aïllat” i, per tant, NO és d’aplicació l’esmentada bonificació d’ICIO. 

D’altra banda, pel que fa a la sol·licitud de subvenció per actuacions de millora, 
rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a activitats 
econòmiques dins el terme municipal de Cassà de la Selva, d’acord amb les bases 
vigents correspondria el següent: 

Import provisional de la subvenció: 2000 euros.  

Les subvencions es percebran a principis de l'any següent a la finalització de les obres 
sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui favorable. 
I en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de despesa, l’òrgan 
resolutori optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats en la partida 
pressupostària corresponent entre tots els beneficiaris. 

Es recorda que un cop acabades les obres, caldrà aportar a l’Ajuntament els 
documents justificatius de les accions subvencionables: certificat final d'obra, si 
s'escau; i còpia compulsada de les factures destinades al projecte subvencionable. No 
s’acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).” 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 14 de gener de 2020, que copiat 
literal diu : 

“ Vist l’informe tècnic emès en data 17 de desembre de 2019, on es proposava: 
notificar l’assabentat de la Corporació a les esmentades obres; s’indicava l’import de la 
subvenció que correspondria per actuacions de millora, rehabilitació, adequació, 
manteniment i conservació de locals destinats a activitats econòmiques; i s’informava 
desfavorablement la sol·licitud de bonificació d’ICIO, atès que en aquell moment 
l’ordenança fiscal núm. 3 només contemplava una bonificació per a obres de reforma 
destinades a l’inici de noves activitats econòmiques al polígon industrial i el local del 
carrer de la Via, núm. 128, no es troba situat en sòl industrial sinó que es troba situat 
en sòl urbà, Clau I, “Residencial plurifamiliar en bloc aïllat”. 

Vist que en data 31 de desembre de 2019 s’ha publicat al BOP núm. 248 de Girona 
l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals. Entre les 
modificacions aprovades hi ha la de l’article 5.1.3 de l’ordenança fiscal núm. 3, que 
queda redactat així: 

1.3 Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves 
activitats econòmiques . 
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu i la declaració pel Ple de l’Ajuntament, mitjançant acord per majoria 
simple dels seus membres, que la obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als 

 



 

criteris d’interès especial o utilitat municipal determinats a l’apartat 1.3 de 
l’article 5 d’aquesta ordenança. 

La bonificació d’ICIO ara s’aplica a totes les obres destinades a l’inici de noves 
activitats econòmiques, estiguin situades en el polígon industrial o no. 

Aquesta modificació va entrar en vigor l’1 de gener de 2020. 

Atès que l’obra comunicada per Moncasoft SLU encara no s’ha iniciat i que des de 
l’ajuntament encara no s’ha emès el corresponent assabentat a la comunicació prèvia 
d’obres. 

Atès que d’acord amb l’article 6.5 de l’ordenança fiscal núm. 3, l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es merita en el moment d’iniciar-se la 
construcció, la instal·lació o l’obra. 

Conclusió: 

Es proposa modificar en sentit favorable l’apartat referent a la bonificació d’ICIO de 
l’informe emès en data 17 de desembre de 2019. 

Pel que fa a la sol·licitud per acollir-se a la bonificació d’ICIO prevista a l’article 5.1.3 
de l’ordenança fiscal núm. 3, per a obres de rehabilitació, reforma o nova 
construcció destinades a l’inici de noves activitats econòmiques, caldrà 
comprovar que es compleixen totes les condicions establertes a l’esmentada 
ordenança: 

1.3 Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves activitats 
econòmiques. 

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte  
passiu i la declaració pel Ple de l’Ajuntament, mitjançant acord per majoria 
simple dels seus membres, que la obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als 
criteris d’interès especial o utilitat municipal determinats a l’apartat 1.3 de 
l’article 5 d’aquesta ordenança. 
(...) 

5. Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és 
requisit indispensable haver obtingut prèviament a l’inici de les obres la 
corresponent llicència, o haver presentat la corresponent comunicació prèvia, i 
no tenir obligacions pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en 
el moment de la sol·licitud. Les esmentades bonificacions seran sol·licitades a 
instància de part.” 

Atès l’informe del cap de serveis jurídics de data 14 de gener de 2020, que conclou el 
següent : 

“ PRIMER.- Informo favorablement i proposo que l’alcalde resolgui donar conformitat al 
comunicat previ d’obra presentat per MONCASOFT SLU, per realitzar obres per 
adaptar el local del carrer de la Via, núm. 128, baixos, per una oficina d’enginyeria i 
assessorament informàtic,. 

 



 

SEGON.- Pel que fa a la sol·licitud per acollir-se a la bonificació d’ICIO prevista a 
l’article 5.1.3 de l’ordenança fiscal núm. 3, per a obres de rehabilitació, reforma o nova 
construcció destinades a l’inici de noves activitats econòmiques, caldrà comprovar que 
es compleixen totes les condicions establertes a l’esmentada ordenança: 

1.3 Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves activitats 
econòmiques. 

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte  
passiu i la declaració pel Ple de l’Ajuntament, mitjançant acord per majoria 
simple dels seus membres, que la obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als 
criteris d’interès especial o utilitat municipal determinats a l’apartat 1.3 de 
l’article 5 d’aquesta ordenança. 
(...) 

Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és requisit 
indispensable haver obtingut prèviament a l’inici de les obres la corresponent llicència, 
o haver presentat la corresponent comunicació prèvia, i no tenir obligacions pendents 
en període executiu amb la Hisenda Municipal en el moment de la sol·licitud. Les 
esmentades bonificacions seran sol·licitades a instància de part i correspon a l’òrgan 
competent el Ple municipal aprovar aquesta sol·licitud. 

TERCER.- D’altra banda, pel que fa a la sol·licitud de subvenció per actuacions de 
millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a 
activitats econòmiques dins el terme municipal de Cassà de la Selva, d’acord amb les 
bases vigents correspondria que l’òrgan competent, la Junta de Govern Local en la 
última sessió de l’any en que hagin finalitzat les obres i aquestes hagin estat 
conformades pels serveis tècnics municipals s’aprovi la subvenció proposada per 
l’arquitecte tècnica en funció del pressupost de l’obra i del màxim estipulat en 
l’ordenança, és a dir: 2000 euros.  

Les subvencions es percebran a principis de l'any següent a la finalització de les obres 
sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui favorable. 
I en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de despesa, l’òrgan 
resolutori optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats en la partida 
pressupostària corresponent entre tots els beneficiaris. 

Es recorda que un cop acabades les obres, caldrà aportar a l’Ajuntament els 
documents justificatius de les accions subvencionables: certificat final d'obra, si 
s'escau; i còpia compulsada de les factures destinades al projecte subvencionable. No 
s’acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).” 

FONAMENTS DE DRET 

Atès el que disposen els arts. 187.5 i  201 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova  el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer.   
Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Atès el 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 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.  Donar conformitat a la comunicació prèvia de MONCASOFT SL  per 
realitzar obres per adaptar el local del carrer de la Via, núm. 128, baixos, per una 
oficina d’enginyeria i assessorament informàtic, i a la sol·licitud d’acollir-se a les 
subvencions per obres en locals d’activitat econòmica i a la bonificació d’ICIO per inici 
de noves activitats econòmiques, amb un pressupost material de les obres de 
66.820,00 euros.  

SEGON. Aprovar la liquidació de l’ICIO i de les taxes a pagar per les obres d’adaptar 
el local del c/ Via núm. 128 Bxs., amb la bonificació existent del 25 per obres d’inici de 
noves activitats econòmiques per un pressupost de 66.820,00 euros 
ICIO amb bonificació del 25% : 1.904,37 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 73,67 € 

Els interessats han presentat les següents autoliquidacions d’ICIO i de taxes : 
Pagat per  un pressupost de 52.000,00 €: 
ICIO amb bonificació del 25%: 1.482,00 € 
Pagat per un pressupost de 13.000,00 €: 
ICIO: 494,16 € 
Pagat per un pressupost de 14.820,00 €: 
ICIO: 563,16 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 73,67 € 

TERCER. Els interessats han 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 € 
Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 60,00 € 

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. 
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. 

QUART. 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 

 



 

CINQUÈ. Recordar-vos que en el cas que les obres realitzades no s’adaptin a 
comunicació presentada, s’incoarà un expedient de protecció de la legalitat urbanística 
amb el corresponent procediment sancionador.  

SISÈ.  Determinar que l’import provisional de la subvenció per actuacions de millora, 
rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a activitats 
econòmiques dins el terme municipal de Cassà de la Selva seria de 2.000,00 euros, 
que s’ haurà d’acordar per Junta de Govern Local en la última sessió de l’any si han 
finalitat les obres i un cop se n’ha donat la conformitat. 
Les subvencions es percebran a principis de l'any següent a la finalització de les obres 
sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui favorable. 
I en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de despesa, l’òrgan 
resolutori optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats en la partida 
pressupostària corresponent entre tots els beneficiaris. 

SETÈ. Traslladar aquest acord als serveis econòmics municipals per a l’aprovació de 
la bonificació de l’ICIO corresponent 

VUITÈ.  Traslladar aquest acord a la XARXA LOCAL DE MUNCIPIS- XALOC perquè 
facin la devolució del 25% de l’ICIO pagat pels interessats, atès que la bonificació 
d’ICIO ara s’aplica a totes les obres destinades a l’inici de noves activitats 
econòmiques, estiguin situades en el polígon industrial o no i que aquesta modificació 
ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2020. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

4.- AUTORITZAR A MCP LES OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L'HABITATGE DEL C CONILL 29 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud de llicència presentada per MCP, per a la reforma i ampliació de 
l’habitatge situat al carrer del Conill núm. 29. (E2020000571 de data 27 de gener i 
E20200001068 de data 11 de febrer de 2020) 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 14 de febrer 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). 

Vista la sol·licitud de llicència i documentació presentada per MCP, per a la reforma i 
ampliació de l’habitatge situat al carrer del Conill, núm. 29. 

 



 

La proposta se situa en sòl urbà consolidat, clau C. 

Conclusió: 

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

• Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
• Que prèviament a l’inici de les obres s’aporti la següent documentació: 

- Projecte executiu, signat i visat, que inclogui l’estudi tècnic del sistema 
d’aerotèrmia a instal·lar on es justifiqui el compliment del CTE DB-HE4: 

“3. Cuantificación de la exigencia 
“3.1 Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina. 

1. La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al 
menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de 
piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas 
térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima 
podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d. 
Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ 
o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida. 
2. En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, 
contemplados en el punto 1 c) del ámbito de aplicación, la contribución renovable 
mínima se establece sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la 
demanda inicial. 
3. Las fuentes renovables que satisfagan la contribución renovable mínima de ACS 
y/o climatización de piscina, pueden estar integradas en la propia generación 
térmica del edificio o ser accesibles a través de la conexión a un sistema urbano de 
calefacción. 
4. Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de 
piscina, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, 
deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) superior 
a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean 
accionadas mediante energía térmica. El valor de SCOPdhw se determinará para la 
temperatura de preparación del ACS, que no será inferior a 45ºC. 
5. La contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscinas 
cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente por energía residual procedente 
equipos de refrigeración, de deshumectadoras y del calor residual de combustión 
del motor de bombas de calor accionadas térmicamente, siempre y cuando el 
aprovechamiento de esta energía residual sea efectiva y útil para el ACS. 
Únicamente se tomará en consideración la energía obtenida por la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio. En el caso 
de recuperación de energía residual procedente de equipos de refrigeración en 
edificios residenciales, no se podrá contabilizar un aprovechamiento de energía 
superior al 20% de la extraída.” 

3.2 Sistema de medida de energía suministrada. 
1. Los sistemas de medida de la energía suministrada procedente de fuentes 
renovables se adecuarán al vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE). 

4. Justificación de la exigencia 
Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de 
proyecto incluirán la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada: 
a) la demanda mensual de agua caliente sanitaria (ACS) y de climatización de piscina, 
incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. 
b) la contribución renovable aportada para satisfacer las necesidades de energía para 
ACS y climatización de piscina. 
c) la contribución de la energía residual aportada, en su caso, para el ACS; 

 



 

d) comprobación de que la contribución renovable para las necesidades de ACS 
utilizada cubre la contribución obligatoria.” 

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

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

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

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

La previsió de residus a generar és de 40,30 tones. 

L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 443,30 € (a dipositar a un 
gestor autoritzat). 

L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 607 €.” 

Atès l’informe del cap de serveis jurídics de data 17 de febrer de 2020, que copiat 
literal diu: 

“ INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO L’APROVACIÓ PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL de la sol·licitud de llicència presentada per MCP, per a la reforma i 
ampliació de l’habitatge situat al carrer del Conill, núm. 29 d’acord les condicions de 
l’informe favorable de l’arquitecte municipal.” 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER: Autoritzar a MCP les obres a la reforma i ampliació d’un habitatge situat al c/ 
Conill núm. 29 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 
250.000’00 euros 

Pagament per autoliquidació per un pressupost de 250.000,00 €: 
ICIO : 9.500,00 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 206,00 € 

SEGON: Aprovar l’autoliquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31:  
Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 607,00 € 

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 443,30 euros (40,30 tones de residus previstos) i de l’empresa 
GIRONA RUNES SL. 

TERCER:  Recordar-vos que manca que aporteu el següent: 

• Que prèviament a l’inici de les obres s’aporti la següent documentació: 

- Projecte executiu, signat i visat, que inclogui l’estudi tècnic del sistema 
d’aerotèrmia a instal·lar on es justifiqui el compliment del CTE DB-HE4: 

“3. Cuantificación de la exigencia 
“3.1 Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina. 

2. La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al 
menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de 
piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas 
térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima 
podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d. 
Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ 
o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida. 
2. En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, 
contemplados en el punto 1 c) del ámbito de aplicación, la contribución renovable 
mínima se establece sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la 
demanda inicial. 
3. Las fuentes renovables que satisfagan la contribución renovable mínima de ACS 
y/o climatización de piscina, pueden estar integradas en la propia generación 
térmica del edificio o ser accesibles a través de la conexión a un sistema urbano de 
calefacción. 

 



 

4. Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de 
piscina, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, 
deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) superior 
a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean 
accionadas mediante energía térmica. El valor de SCOPdhw se determinará para la 
temperatura de preparación del ACS, que no será inferior a 45ºC. 
5. La contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscinas 
cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente por energía residual procedente 
equipos de refrigeración, de deshumectadoras y del calor residual de combustión 
del motor de bombas de calor accionadas térmicamente, siempre y cuando el 
aprovechamiento de esta energía residual sea efectiva y útil para el ACS. 
Únicamente se tomará en consideración la energía obtenida por la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio. En el caso 
de recuperación de energía residual procedente de equipos de refrigeración en 
edificios residenciales, no se podrá contabilizar un aprovechamiento de energía 
superior al 20% de la extraída.” 

3.2 Sistema de medida de energía suministrada. 
2. Los sistemas de medida de la energía suministrada procedente de fuentes 
renovables se adecuarán al vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE). 

4. Justificación de la exigencia 
Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de 
proyecto incluirán la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada: 
a) la demanda mensual de agua caliente sanitaria (ACS) y de climatización de piscina, 
incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. 
b) la contribución renovable aportada para satisfacer las necesidades de energía para 
ACS y climatización de piscina. 
c) la contribución de la energía residual aportada, en su caso, para el ACS; 
d) comprobación de que la contribución renovable para las necesidades de ACS 
utilizada cubre la contribución obligatoria.” 

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

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

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

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

5.- CONTRACTE MENOR PRIVAT A OPERACIONS ESPECIALS SC PER NITS DE 
LA COMA (GENER MAIG 2020) 

Antecedents de fet. 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data  17 de febrer de 
2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes 
menors i de motivació de la necessitat del contracte menor, que disposa: 

Antecedents de fet.  

1. D’acord amb el pressupost presentat per Operacions Espacials , SC per import de 
7.175’40€ IVA inclòs.  

2.  RC número 22020/0376 amb càrrec a la parKda 300 3340 22706 del pressupost de 
l’any 2020. 

“Fonaments de dret. 

Conforme als arts. 26, 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 DirecIves del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), s’emet el present informe. 

L’objecte del contracte consisteix en la programació i producció del 1er semestre de 2020 
dels espectacles del cicle Xarxa Gironina de Cafè Teatre. Pel seu caràcter arWsIc, 
l’ajuntament no disposa de recursos personals o materials per dur a terme l’esmentada 
actuació.  Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei privat amb 
valor esImat de 5.930’40€ sense IVA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 300 3340 
22706 del pressupost vigent. La present contractació no altera l’objecte del contracte, ni 
supera el termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 

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

 



 

Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compI amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació.  

El preu del contracte és d’acord amb els preus de mercat.  
Conclusions. 

Vist l’objecte del contracte, així com la seva quanIa, la tramitació del contracte menor 
s’ajusta a la normaIva i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, S’INFORMA 
FAVORABLEMENT.” 

2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb número d’operació 22020/0376, per import de 5.930’08 
(7.175’40€ iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 300 3340 22706  
de l’exercici 2020. 

3. Vist que aquesta despesa té un cost de (5.930’08€ sense IVA), que resulta un 
import de (7.175’40 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 300 
3340 22706  de l’exercici 2020. 

4. Atès el pressupost aportat per Operacions Espacials , SC amb NIFJ-55357446 
per import de 7.175’40€ IVA inclòs. 

Fonaments de dret. 

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

2. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en 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 la producció i programació del cicle d’espectacles Xarxa 
Gironina de Cafè Teatre (Nits de la Coma) pel primer semestre de 2020 a Operacions 
Espacials,SC per amb NIFJ-55357446  per un import de 7175’40€ (IVA Inclòs), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 300 3340 22706 de l’exercici 2020. 

 



 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de les 
actuacions de la Xarxa Gironina de Teatre, amb Operacions Espacials , SC, 
NIFJ-55357446 per import de (5.930’08€ sense IVA), que resulta un import de 
(7175’40€ iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 300 3340 22706 de 
l’exercici 2020. 

TERCER.- Notificar aquest acord a Operacions Espacials, SC.  

QUART.- Comunicar aquest acord a l’àrea de contractació i a l’àrea d’intervenció 
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  

6.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA AL CONTRACTE 
(2015.05-D02) DERIVAT DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

ANTECEDENTS 

1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 3 de juny de 2019 l’Ajuntament de 
Cassà de la selva es va adherir al contracte (205.05-D01)  basat en l’Acord Marc 
de Subministrament d’Electricitat amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
205.05) adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa 
Endesa Energia, SAU. 

2. Atès que en data 12 de febrer de 2019 l’empresa adjudicatària del Contracte 
derivat D01, Endesa Energia comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la 
tercera pròrroga del citat contracte. 

3. Ates que la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
acordà l’inici de l’expedient de Contractació pel Contracte derivat D02 DE L’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02)  

4. Donat que en data 6 de juny de 2019 la Comissió Executiva del CCDL acordà 
l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del Contracte derivat D02 de l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctriques a l’empres Endesa Energia SAU.  

5. Atès l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 17 de febrer de 2020, que 
consta a l’expedient, en el que es proposa l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament elèctric destinat als Ens Locals de Catalunya per l’any 2020.  

 



 

6. Atès que s’han realitzat retenció de crèdit per atendre aquesta despesa, amb 
número d’operació 220200000605 per un import total de 309.500,00 euros a càrrec 
del pressupost de l’any 2020 i de les següents aplicacions pressupostàries: 

7. Atès que els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 
derivat 2015.05-D02. 

8. Donades les següents condicions econòmiques del contracte: 

Preus terme d’energia: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ CRÈDITS INICIALS 

2020

100 9200 22100 E n e r g i a e l è c t r i c a e d i f i c i s 
administratius 30.000,00

300 3330 22100 Energia elèctrica equipaments 
culturals 17.500,00

301 3300 22100 Energia elèctrica Sala Galà 11.500,00

400 3230 22100 Energia Elèctrica Llar d’infants 9.000,00

402 3420 22100 Energia elèctrica instal· lacions 
esportives 8.000

401 3230 22100 Energia elèctrica CEIPS 29.000

403 3420 22100 Energia elèctrica piscines municipals 30.000

500 2310 2100 Energia elèctrica Casal de Jubilats 8.500

601165022100 Energia elèctrica enllumenat 166.000

TOTAL 309.500,00 €

Baixa tensió: T a r i f a /
període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,275

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426

 



 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Preus del terme de potència: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT):  

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899

Sublot BT7 2.1A 145,415

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541

Sublot BT13 3.0AP1 114,198

Sublot BT14 3.0AP2 100,212

Sublot BT15 3.0AP3 72,623

Alta tensió: T a r i f a /
període Preu €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 98,851

Sublot AT2 3.1AP2 91,014

Sublot AT3 3.1AP3 72,865

Sublot AT4 6.1AP1 114,934

Sublot AT5 6.1AP2 97,737

Sublot AT6 6.1AP3 90,992

Sublot AT7 6.1AP4 81,417

Sublot AT8 6.1AP5 74,936

Sublot AT9 6.1AP6 65,815

Baixa 
tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 
2

Període 
3

2.0 A 38,04342
6

2 . 0 
DHA

38,04342
6

2 . 0 
DHS

38,04342
6

 



 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 

9. Atès l’informe de secretaria favorable a l’adhesió al contracte (2015.05-D02) 
derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament 
local. 

FONAMENTS DE DRET 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat 
que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).  
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
Articles 220 a 222  de la LCSP en relació al règim dels Acords Marc. 

2.1 A 44,44471
0

2 . 1 
DHA

44,44471
0

2 . 1 
DHS

44,44471
0

3.0 A 40,72888
5

24,4373
30

16,2915
55

A l t a 
tensi
ó 

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 
2

Període 
3

Període 
4

Període 
5

Períod
e 6

3.1 A 59,17346
8

36,4906
89

8,36773
1

6.1 A 39,13942
7

19,5866
54

14,3341
78

14,3341
78

14,3341
78

6,5401
77

 



 

Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals. 
L’Alcalde és competent per les contractacions que no superen el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal, ni els 6.000.000,00 €, i que no es tracten de 
contractes plurianuals superior als 4 anys (DA 2ª LCSP). A tenor de l'art. 22.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la competència és 
delegable. Tanmateix, la competència per contractar rau en la Junta de Govern Local, 
atès que l’Alcalde va delegar dita facultat en el cas de superar-se els 5.000,00 € 
(Decret de l’Alcaldia 1292/2019, de 21 de juny). 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment,  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.-  L’Adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva al contracte (2015.05-D02) 
basat en l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05) per una durada inicial de dotze mesos, a partir de 
l’1 de gener de 2020, que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de  TRES-CENTS NOU MIL CINC-CENTS 
EUROS 309.500,00 € a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del 
pressupost de l’any 2020 i retenció de crèdit número d’operació 220200000605: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ CRÈDITS INICIALS 

2020

100 9200 22100 E n e r g i a e l è c t r i c a e d i f i c i s 
administratius 30.000,00

300 3330 22100 Energia elèctrica equipaments 
culturals 17.500,00

301 3300 22100 Energia elèctrica Sala Galà 11.500,00

400 3230 22100 Energia Elèctrica Llar d’infants 9.000,00

402 3420 22100 Energia elèctrica instal· lacions 
esportives 8.000

401 3230 22100 Energia elèctrica CEIPS 29.000

403 3420 22100 Energia elèctrica piscines municipals 30.000

500 2310 2100 Energia elèctrica Casal de Jubilats 8.500

601165022100 Energia elèctrica enllumenat 166.000

TOTAL 309.500,00 €

 



 

  
TERCER.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el 
correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer València núm. 231, 
6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 

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.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CALDERA PER A LA LLAR 
DELS JUBILATS 

RELACIÓ DE FETS 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 2 de març de 
2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes 
menors i de motivació de la necessitat del contracte menor i de motivació de la 
necessitat del contracte menor, que diu:   

“ ...  
-L'òrgan de contractació considera necessari el subministrament d'una caldera 
nova per a la llar dels jubilats. 

-Vista aquesta necessitat el tècnic proposa la compra d'una caldera de gas del 
model DE DIETRICH HR 162 AMC 65 DIEMATIC EVOLUTION per tal de 
substituir la caldera vella que ha deixat de funcionar . 

-Segons el pressupost nº 2000000007 del 13/02/2020 adjunt a l'expedient. 

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

2. Atès el pressupost presentat per RABASSEDAS SURÓS, S.L.,  amb NIF: 
B-17054321, per import de 14.957,19€ IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200000670, per import de CATORZE MIL NOU-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (14.957,19€ IVA 
inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 61901 de l’exercici 2020. 

4. Vist que aquesta despesa té un cost de DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN 
EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (12.361,31€ sense IVA), que resulta un 
import total de CATORZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS (14.957,19€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 
601 1532 61901 de l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET 

 



 

1. Conforme als arts. 16, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del consell 2014/23/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 el subministrament d'una caldera de gas per tal de substituir la 
caldera vella que ha deixat de funcionar per a la llar dels jubilats, amb l’empresa 
RABASSEDAS SURÓS, S.L.,  amb NIF: B-17054321,  per import de CATORZE MIL 
NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (14.957,19€ IVA 
inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 61901 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació del 
subministrament d'una caldera de gas per tal de substituir la caldera vella que ha 
deixat de funcionar per a la llar dels jubilats, amb l’empresa RABASSEDAS SURÓS, 
S.L.,  amb NIF: B-17054321, per import de DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN 
EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (12.361,31€ sense IVA), que resulta un import 
total de CATORZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS (14.957,19€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 
61901 de l’exercici 2020. 

TERCER.-  Notificar aquest acord a l’empresa RABASSEDAS SURÓS, 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  

8.- ADHESIÓ AL MODEL DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS ELABORAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

ANTECEDENTS DE FET 

Vist l’Informe de l’arxivera municipal de data 26 de febrer de 2020 en relació a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva al Model de Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells 

 



 

Comarcals proposat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya que copiat literalment: 
   

“ADHESIÓ AL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE LA GENERALITAT EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓ DOCUMENTAL DE L’AJUNTAMENT  

INFORME 

Dolors Grau i Ferrando, arxivera municipal de l’AMCS, en relació a la possibilitat 
d’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva al model de Quadre de Classificació de 
la Generalitat dins el sistema de gesKó documental de l’Ajuntament.  

RELACIÓ DE FETS  

L’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar per decret núm. 751 del 2012 el Projecte 
de Sistema Integral de GesKó Documental i el Manual de GesKó Documental de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el qual ja manifestava com un dels pilars d’aquest 
sistema el quadre de classificació.  

El quadre de classificació de la documentació és un dels instruments principals dels 
processos de control d’un sistema de gesKó de documents (ISO 15489).  

L’Ajuntament ha uKlitzat diferents quadres de classificació, el penúlKm dels quals ha 
estat un quadre de classificació funcional elaborat pel Servei d’Arxiu Municipal i l’úlKm 
el quadre de classificació ofert per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) a parKr 
del model e-set.  

La Generalitat de Catalunya publicita per mitjà de la seva pàgina web un model de 
quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals (QdCAC) que aspira a ser una 
eina que s’adapK a la realitat de l’administració electrònica i que permeK, als 
ajuntaments que l'adopKn, el compliment de les actuals disposicions normaKves en 
matèria de gesKó documental, transparència i interoperabilitat.  

La Generalitat de Catalunya manté i actualitza periòdicament aquest quadre de 
classificació per mitjà d’un grup de treball permanent.  

A gener de l’any 2020 hi havia 93 d’Ajuntaments adherits al model de Quadre de 
Classificació de la Generalitat  

FONAMENTS DE DRET  

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gesKó de documents, que té com a principal 
objecKu l’impuls de la gesKó de documents, estableix en l’arKcle 7.1 que totes les 
administracions i les enKtats Ktulars de documents públics han de disposar d’un únic 
sistema de gesKó documental que garanteixi el tractament correcte dels documents en 
les fases acKva, semiacKva i inacKva i que permeK complir amb les obligacions de 
transparència.  

 



 

El Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de 
Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius de Catalunya fa una 
referència explícita als quadres de classificació en el seu arKcle 3.2.  
Reglament de l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva publicat en el BOP núm. 66 del 3 
d’abril 2012 on en la secció 2a, arKcle 22, especifica que el Sistema de GesKó de 
Documents es fonamenta en l’aplicació del Quadre de classificació de la documentació 
municipal.  

Projecte de Sistema Integral de GesKó Documental i Manual de GesKó Documental de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, aprovat per decret 2012/751, que en el punt 4 fa 
incís en el quadre de Classificació.  

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern estableix en l’arKcle 5.1 que els subjectes obligats han de garanKr la 
transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i 
coneixement en format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús 
preferent dels sistemes de gesKó de documents públics, com a facilitadors de dades i 
documents autènKcs, en el marc d’interoperabilitat del sector públic.  
La instrucció 1/2015 de 26 de febrer de 2015 pel qual s’aprova l’instrument tècnic 
Quadre de Classificació funcional del Protocol de GesKó de Documents Electrònics i 
Arxiu de la Generalitat de Catalunya i s’estableixen directrius per a la seva GesKó i 
actualització.  

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment AdministraKu Comú de les 
Administracions publiques estableix que és d’aplicació al conjunt de les administracions 
públiques l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les Normes Tècniques 
d’Interoperabilitat (NTI) que d’aquest se’n deriven. La Guia de aplicación de la Norma 
Técnica de Interoperabilidad. PolíKca de gesKón de documentos electrónicos a l’apartat 
7 idenKfica la classificació com un dels processos de gesKó de documents electrònics 
que permet establir vincles entre diferents documents i expedients electrònics, facilitar 
la recuperació de documents electrònics d’una funció/acKvitat concreta, definir nivells 
de seguretat i accés per a la documentació, assignar els terminis de conservació 
d’acord amb els valors dels documents i els calendaris de conservació.  

CONCLUSIONS  

Primer: INFORMAR FAVORABLEMENT l’adhesió al model de Classificació de 
documentació proposat per la Generalitat de Catalunya.  
Segon: Comunicar a la Generalitat de Catalunya i a les diferents àrees de l’Ajuntament, 
Residència Geriàtrica Sant Josep i GesKó de Serveis Municipals aquesta adhesió. ” 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, Article 66.2 Els ens locals tenen 
competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la 
identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de 
la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la 
tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la 
gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació 
sectorial respectiva.  

 



 

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gesKó de documents, que té com a principal objecKu 
l’impuls de la gesKó de documents, estableix en l’arKcle 7.1 que totes les administracions i les 
enKtats Ktulars de documents públics han de disposar d’un únic sistema de gesKó documental 
que garanteixi el tractament correcte dels documents en les fases acKva, semiacKva i inacKva i 
que permeK complir amb les obligacions de transparència.  

El Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de 
Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius de Catalunya fa una referència 
explícita als quadres de classificació en el seu arKcle 3.2. 
  
Reglament de l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva publicat en el BOP núm. 66 del 3 d’abril 
2012 on en la secció 2a, arKcle 22, especifica que el Sistema de GesKó de Documents es 
fonamenta en l’aplicació del Quadre de classificació de la documentació municipal.  

Projecte de Sistema Integral de GesKó Documental i Manual de GesKó Documental de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, aprovat per decret 2012/751, que en el punt 4 fa incís en el 
quadre de Classificació.  

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
estableix en l’arKcle 5.1 que els subjectes obligats han de garanKr la transparència de la 
informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format 
electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent dels sistemes de gesKó de 
documents públics, com a facilitadors de dades i documents autènKcs, en el marc 
d’interoperabilitat del sector públic.  

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, article 6, d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i 
intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris 
temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu -si se’n 
disposa- i incorporant-hi índexs o guies de consulta. 
La instrucció 1/2015 de 26 de febrer de 2015 pel qual s’aprova l’instrument tècnic Quadre de 
Classificació funcional del Protocol de GesKó de Documents Electrònics i Arxiu de la Generalitat 
de Catalunya i s’estableixen directrius per a la seva GesKó i actualització.  

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment AdministraKu Comú de les Administracions 
publiques estableix que és d’aplicació al conjunt de les administracions públiques l’Esquema 
Nacional d’Interoperabilitat i les Normes Tècniques d’Interoperabilitat (NTI) que d’aquest se’n 
deriven. La Guia de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad. PolíKca de gesKón de 
documentos electrónicos a l’apartat 7 idenKfica la classificació com un dels processos de gesKó 
de documents electrònics que permet establir vincles entre diferents documents i expedients 
electrònics, facilitar la recuperació de documents electrònics d’una funció/acKvitat concreta, 
definir nivells de seguretat i accés per a la documentació, assignar els terminis de conservació 
d’acord amb els valors dels documents i els calendaris de conservació.  

 



 

Decret d’alcaldia 2019/1292 Atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta 
de de Govern Local: en matèria de relacions entre administracions i entre 
administracions i subjectes de dret privat: Aprovar encàrrecs de gestió,  delegacions 
de competències a favor d’un  altre organisme públic, convenis administratius i 
interadministratius i tots aquells altres acords que no suposin una alteració de la 
titularitat de la competència, amb independència de la seva quantia. 

Per tot això, S’ACORDA: 

Primer: Aprovar l’adhesió al Model de Quadre de Classificació de la documentació municipal 
proposat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
  
Segon: Comunicar aquest acord a les diferents àrees de l’Ajuntament, Residència 
Geriàtrica Sant Josep i Gestió de Serveis Municipals aquesta adhesió. 

Tercer: Formalitzar l’adhesió al Model de Quadre de Classificació de la Documentació 
Municipal per mitjà del formulari existent a la Plataforma EACAT. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

9.- APROVACIÓ DEL DESTÍ DELS MAJORS INGRESSOS RECAPTATS RESPECTE 
ELS PREVISTOS I DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2019 DE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, EN APLICACIÓ DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA 

D’acord amb el l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), els majors ingressos recaptats 
respecte les previsions inicials, es destinaran íntegrament a reduir  endeutament. 

Tal com ho interpreta la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del 
Ministeri d’Hisenda, prèviament a l’acord d’aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, s’ha 
d’aplicar l’article 12.5 per haver obtingut en l’exercici anterior ingressos de caràcter no 
finalista per sobre del previst en el pressupost (efectivament recaptats). Si ha estat 
així, per l’import d’aquests majors ingressos s’ha d’amortitzar deute amb el Romanent 
de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) via suplement de crèdit. Aquest major 
ingrés redueix tant l’import del RTDG que podrà utilitzar com l’import del superàvit a 
aplicar segons l’article 32 de la LOEPSF. 

D’acord amb la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i dels 
seus ens dependents classificats com Administracions Públiques, els majors ingressos 
efectivament recaptats de caràcter no finalista obtinguts per sobre del previst en el 
pressupost de l’exercici 2019 són els següents: 

CONCEPTE CONSOLID
AT

Ajuntament de 
Cassà de la 

Selva

OA  Residència 
Geriàtrica Sant 

Josep

Gestió 
de 

Serveis 
Municipa

ls

 



 

D’altra banda, segons l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d’endeutament net, amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a 
l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute.  

S’entén per superàvit la capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema 
europeu de comptes i per endeutament el deute públic a efectes del protocol sobre 
procediment de dèficit excessiu. 

D’acord amb el punt 13.3 de la “Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals 
en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”, emesa per la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb data 28 de febrer de 2020, 
els criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de 
signe positiu, són els següents: 

1. Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels 
compromisos de despesa per l’existència de romanents de crèdit incorporables: En 
el cas que existeixen obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos 
disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció d’aquest dèficit. 
Cal garantir igualment el compliment dels compromisos de despesa assumits que 
constitueixen una part del romanent que està compromesa per l’existència de 
crèdits incorporables. 

2. Compliment del termini legal de pagament a proveïdors: Els recursos addicionals 
disponibles s’han de destinar al compliment del termini legal de pagament a 
proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria que l’ens local ha 
d’elaborar en virtut de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La utilització d’aquests 
recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt termini. 

3. Reducció de l’endeutament en termes nets, per l’import màxim de la capacitat de 
finançament generada en l’exercici liquidat, tenint en compte que les finalitat 
esmentades en els punts anteriors computen a efectes de determinar la part del 
romanent que s’ha d’aplicar a aquest destí. 

Majors ingressos recaptats 
d ' e x e r c i c i c o r r e n t i 
d ' e x e r c i c i s t a n c a t s 
respecte les previsions 
inicials, dels capítols 1 a 7, 
excepte els ingressos 
afectats

571.922,49 488.395,41 83.527,08 0,00

 



 

 

De l’anàlisi de les dades de les liquidacions de l’exercici 2019 de les entitats 
compreses en el sector administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, en resulta que l’import menor entre el superàvit i el romanent de tresoreria 
disponible (després d’aplicar l’article 12.5 de la LOEPSF), i d’acord amb el previst a la 
Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera dels ens locals per a l’exercici 2020, emesa per 
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb data 28 de 
febrer de 2020, és de 582.806,86€, el qual es destina a la reducció de l’endeutament 
en termes nets o, en el cas que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2020 o una altra norma prorrogui per a aquest exercici l’aplicació de les regles 
previstes a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, es podrà destinar una part 
d’aquest superàvit al finançament d’inversions financerament sostenibles . 

En virtut del destí del superàvit, les entitats que formen el sector administracions 
públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva han de contribuir a la reducció de 
l’endeutament net, en la proporció que correspongui segons el superàvit o romanent 
de tresoreria per a despeses generals obtingut de la liquidació dels respectius 
pressupostos de 2019. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Aprovar l’import a nivell consolidat de 571.922,49 euros com a  majors 
ingressos recaptats d’exercici corrents i tancats respecte les previsions inicials, dels 
capítols 1 a 7, excepte els ingressos afectats, que es destinarà a reduir endeutament 
en aplicació de l’art. 12 de la de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

SEGON.- Aprovar la incoació de l’expedient de suplement de crèdit del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per import de 586.979,40, finançat segons el detall 
següent: 

ENTITAT
Ajuntament de 

Cassà de la Selva

Residència 
Geriàtrica Sant 

Josep

Gestió de Serveis 
Municipals CONSOLIDAT

Superàvit de la liquidació del pressupost de 
l'exercici 2019 (en termes SEC)

a 1.030.695,98 -109.290,23 -7.816,56 913.589,19

Majors ingressos obtinguts destinats a reduir 
endeutament en aplicació de l'art. 12 LLOEPSF

b 488.395,41 0,00 0 488.395,41

Superàvit de l'exercici 2019 a tenir en compte 
per a l'aplicació de l'art. 32 

c= a-b 542.300,57 -109.290,23 -7.816,56 425.193,78

Rom. de tresoreria per a desp. generals 
liquidació 2019

d 2.821.033,26 122.902,52 0 2.943.935,78

Reducció endeutament per majors ingressos 
obtinguts (aplicació de l'art. 12,5)

e 488.395,41 0 0 488.395,41

Reducció endeutament per IFS no executades 
2019

f 98.583,99 98.583,99

Oblig. pend. d’aplicar al pressupost a 
31/12/2019

g 167.062,76 53.422,40 0 220.485,16

Finançament de rom. de crèdit incorporables h 1.058.990,46 69.480,12 0 1.128.470,58
Compliment del termini legal de pag. a 
proveïdors

i 0 0 0 0,00

Rom. de tresoreria per a desp. generals 
disponible

j=d-e-f-g-h-i 1.008.000,64 0,00 0 1.008.000,64

Import menor entre superàvit 2019 i RTDG 
disponible 

Menor entre 
c i j

425.193,78 0 0 425.193,78

 



 

TERCER.- Aprovar l’import  final del superàvit en termes consolidats de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva de l’exercici 2019 a destinar a reduir l’endeutament en termes 
nets, amb la consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de 
l’exercici en curs i dels costos financers, segons el detall següent: 

 

Org. Prog. Eco. Descripció IMPORT

103 0110 91300 Amortització de préstec a llarg termini 488.395,41

103 0110 91300 Amortització de préstec a llarg termini 98.583,99

586.979,40

Fons de finançament: Import

Romanent de tresoreria afectat

Romanent de tresoreria general 586.979,40

Ingressos no previstos

Majors ingressos

Operacions de crèdit

Baixa de crèdit del fons de contingència

Baixa o anul·lació del crèdit d’altres aplicacions

Altres

DADES CONSOLIDAT Ajuntament Residència
Gestió de 
Serveis 

Municipals
a. SUPERÀVIT DE L'EXERCICI 
2019  A TENIR EN COMPTE PER A 
L'APLICACIÓ DE L'ART. 32 

425.193,78 542.300,57 -109.290,23 -7.816,56

b. ROMANENT DE TRESORERIA 
DESPESES GENERALS 2019

2.943.935,78 2.821.033,26 122.902,52 0,00

c. Reduccó d'endeutament per majors 
ingressos obtinguts (aplicació art. 12,5)

488.395,41 488.395,41 0,00 0,00

d. Reducció d'endeutament per IFS no 
executades 2019 98.583,99 98.583,99 0,00 0,00

e. Obligacions pendents d'aplicar al 
pressupost

220.485,16 167.062,76 53.422,40 0,00

f.Romanents incorporables 1.128.470,58 1.058.990,46 69.480,12 0,00
d. ROMANENT TRESORERIA DG 
2019 DISPONIBLE (b - c - d - e - f)

1.008.000,64 1.008.000,64 0,00 0,00

 Deute viu 31/12/2019 2.096.249,77 2.096.249,77 0,00 0,00

 



 

 

En el cas que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020 o una altra 
norma prorrogui per a aquest exercici l’aplicació de les regles previstes a la disposició 
addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, es podrà destinar una part d’aquest superàvit al finançament 
d’inversions financerament sostenibles.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.- PUNTS URGENTS 

S’aprecia la urgència del següent punt no inclòs en l’ordre del dia de la present sessió i 
es procedeix a la seva votació. 

10.1.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a polítiques de 
foment de la participació ciutadana, anualitat 2020.  

Vist el projecte de Processos Participatius 2020 de Cassà de la Selva, amb un 
pressupost de despeses de 8.954 euros.  

FONAMENTS DE DRET  

Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a polítiques de 
foment de la participació ciutadana (BOP núm. 84 de 2 de maig de 2019) i 
convocatòria de la mateixa.  

Per tot això, S’ACORDA: 

ÚNIC.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 8.954 euros a la Diputació de Girona per a 
polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 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 i datat electrònicament, 

DESTÍ DEL SUPERÀVIT O RTDG 
2019 S/LLOEPSF CONSOLIDAT Ajuntament Residència

Gestió de 
Serveis 

Municipals
Menor entre RTDG 2019 disponible i 
superàvit liquidació 2019

425.193,78 542.300,57 0,00 0,00

Reduir endeutament o IFS 425.193,78 425.193,78 0,00 0,00
Finaçament d'altres modificacions de 
crèdit

582.806,86 582.806,86 0,00 0,00
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