
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE MAIG DE 
2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000013  
Caràcter: Sessió Ordinària, MITJANS TELEMÀTICS 
Data: 18 de maig de 2020 
Hora d’inici:  19:45 h 
Hora de fi: 20:25 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: 
- 

MITJANS TELEMÀTICS: APLICACIÓ JITSI  

DINÀMICA DEL DEBAT:  

• Alcalde llegeix ordre del dia.  
• Lectura de cada punt.  
• Després de la lectura de cada punt, manifestarà que hi ha unanimitat en l’acord 

del punt, tret que algú vulgui manifestar algun posicionament diferent.  
• Si hi ha algú que vulgui manifestar una opinió contrària, demanarà el torn de 

paraula a l’Alcalde.  
• Exposat el punt, els integrants de la Junta manifestaran el seu vot. 

ORDRE DEL DIA: 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'11/05/2020 

2.- AUTORITZAR A PARAFARMACIA ZEROPLUS SL LES OBRES D'AMPLIACIÓ 
DE LA FARMÀCIA DEL C/ MARINA 113 

 



 

3.- PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIONS 8 I 9 DE LA REFORMA DELS 
CARRERS DEL CASC ANTIC FASE III. 

4.- 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. 

5.- PROPOSTA ESMENA ERROR MATERIAL PEL PAGAMENT DE LA TERCERA 
ANUALITAT CALDERA BIOMASSA 

6.- ACORDAR CONFORMITAT A LA PROPOSTA DE REPARCEL.LACIÓ DELS 
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 1 I PAU 2, PRESENTADA PER SA 
EN REPRESENTACIÓ DELS SEUS PROPIETARIS. 

7.- AUTORITZAR A L'ESTACIÓ DE SERVEI BUGANTÓ SL LES OBRES PEL 
MOVIMENT DE TERRES AL VOLTANT DE LA BENZINERA 

8.- ACORDAR AUTORITZAR LA LLICÈNCIA SOL.LICITADA PER REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, DE L'ACTIVITAT DE E.S. 
BUGANTÓ I I E.S.BUGANTO II A LA C-65, P.K.22,2 

9.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA LOCAL PER SUBSTITUCIÓ 
ENLLUMENAT CARRER PROVINCIAL. 

10.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CATALOGACIÓ D’UNA PART DE 
L’ARXIU D’IMATGES DE L’ARXIU 

11.- APROVACIÓ BONIFICACIONS TAXA AIGUA FAMÍLIES NOMBROSES 

12.- APROVACIÓ BONIFICACIONS TAXA AIGUA JUBILATS 

13.- AUTORITZAR A JCR LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU 
HABITATGE AL C/ SUD NÚM. 19 

14.- PROPOSTA PER A LAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA AMB LAGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL - ADF 
CASSÀ 

15.- CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ASSESSORAMENT I CONFECCIÓ 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

16.- RECTIFICACIÓ ERROR DESTÍ DEL SUPERÀVIT 2019 

 



 

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 DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
11/05/2020, MITJANS TELEMÀTICS 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 11/05/2020, signada per la secretària 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). 

17.- PROPOSTA DE SUBVENCIÓ CONVENI AMB ALTER SINERGIES FESTIVAL 
CÀNTUT 2020 

18.- AUTORITZAR A JVL LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA A 
L'HABITATGE DEL C/ JOSEP TARRADELLAS NÚM. 8 

19.- OBRA D'EMERGÈNCIA PER AFECTACIONS D'URGÈNCIA CONSISTENT EN 
LA REPARACIÓ I NOU TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT PARAL·LEL 
A LA RIERA SUSVALLS 

20.- CONTRACTE MENOR OBRA EMERGÈNCIA PER AFECTACIONS DEL 
TEMPORAL GLÒRIA CONSISTENTS EN L'ARRENJAMENT DE CAMINS QUE HAN 
PATIT DESPERFECTES A CAUSA DEL TEMPORAL 

21.- CONTRACTE MENOR D’OBRES D’URGÈNCIA PER AFECTACIONS DEL 
TEMPORAL GLÒRIA EN ANULAR EL PASSALLÍS MALMÈS AFECTAT PEL 
TEMPORAL DE LA RIERA VERNEDA I LA REALITZACIÓ D'UN NOU PASSALLÍS

 



 

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 11/05/2020, 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.- AUTORITZAR A PARAFARMACIA ZEROPLUS SL LES OBRES D'AMPLIACIÓ 
DE LA FARMÀCIA DEL C/ MARINA 113 

RELACIO DE FETS 

Vista la documentació presentada per  PARAFARMACIA ZERO PLUS SL, per a la 
modificació del projecte d’ampliació de la farmàcia situada al l carrer Marina núm.  113 
(E2019006985 de data 30 de juliol de 2019). 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 4 d’octubre de 2019, que copiat 
literal diu : 

“Vista la sol·licitud presentada per a la modificació de la llicència d’obres, amb un nou 
projecte que suposa un increment de la superfície afectada per les obres. 

Conclusió: 

S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de modificació de llicència d’obres amb la 
condició que es faci el pagament de l’ICIO que suposa l’increment d’obra. 

L’increment del pressupost d’execució s’estima en 26.454,18 euros. 

Pel que fa a la subvenció, l’import provisional de l’ajut ja es va fixar en la quantia 
màxima de 2000 euros que  fixen les bases per a la concessió de subvencions per a 
actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals 
destinats a activitats econòmiques dins el terme municipal. Per tant, malgrat hi hagi un 
increment d’obra, no és possible augmentar la subvenció prevista.”  
  
Atès l’informe de l’enginyer industrial, assessor municipal de data 2 de desembre de 
2019, que copiat literal diu: 

 



 

“ ANTECEDENTS  
En data 30 de setembre de 2019, , la Sra. Elisabet Baleri en representació de 
l’empresa PARAFARMACIA ZEROPLUS, SL (NIF B17624719), va sol·licitar llicència 
d’obres per modificació / ampliació de la botiga aportant projecte modificat de les obres 
per ampliar la farmàcia redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Ramon Puig Vilaró, col·legiat 
17.0050.0 visat O/W.19.3169 de 30/09/20129. 
En data 7 de novembre de 2019 es va emetre informe sol·licitant ampliació de la 
documentació per a poder valorar diferents aspectes  

.- Aportar quadre se superfícies reals. 

.- Aclarir l’evacuació dels ocupants. 

En data 1 de desembre de 2019, la promotora, la Sra. Elisabet Baleri en representació 
de l’empresa PARAFARMACIA ZEROPLUS, aporta la documentació en resposta al 
requeriment de l'expedient X2018000714, concretament: 

.- Quadre se superfícies de l’activitat, que es concreta amb 350,87 m2 de 
superfície útil dedicada a l’activitat, d’acord amb l’escrit redactat per 
l’arquitecte tècnic Sr. Ramon Puig Vilaró. 
- Plànol amb els recorreguts d’evacuació dels ocupants, amb la justificació de 
l’ existència de sortida alternativa a menys de 25m, elaborat per l’arquitecte 
tècnic Sr. Ramon Puig Vilaró. 

En base a la totalitat de la documentació de l’expedient, INFORMO: 
Favorablement la documentació aportada, per la qual cosa es pot continuar la 
tramitació de la llicència d’obres sol·licitada.”  
Atès l’informe dels serveis jurídics municipals de data 3 de desembre de 2019, que 
conclou el següent: 

“ INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO L’APROVACIÓ PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL de la sol·licitud de modificació de la llicència de PARAFARMACIA 
ZEROPLUS SL, d’ampliació de la farmàcia situada al carrer Marina, núm. 113, en 
planta baixa d’acord amb les condicions de l’informe favorable de l’enginyer municipal i 
de l’informe favorable de l’arquitecte municipal, condicionada al compliment de les 
determinacions de l’article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals. “ 

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 PARAFARMÀCIA ZERPLUS SL1 la modificació de la llicència 
concedida mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2018  
del projecte d’ampliació de farmàcia situada al carrer Marina núm. 113  en el sentit que 
s’incrementa la superfície afectada per les obres, sempre  que es compleixin les 
condicions indicades en l’autorització de la llicència autoritzada en el seu dia i 
condicionar la seva eficiència, vigència i validesa al compliment de les prescripcions 
tècniques dels informes de l’Enginyer municipal, de l’Arquitecte municipal i del Cap de 
serveis jurídics que s’indiquen a l’expedient de concessió i a la liquidació de l’ICIO i les 
taxes corresponents, amb un pressupost de les modificacions a realitzar de 26.454,18 
€ euros, tot acollint-se als ajuts existents per dins del casc antic. 

Pagament per autoliquidació per un pressupost de 26.454,18 €: 
ICIO : 1.005,26 € 

SEGON: 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. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIONS 8 I 9 DE LA REFORMA DELS 
CARRERS DEL CASC ANTIC FASE III. 

RESULTAT: SOBRE LA TAULA PER UNANIMITAT 

4.- 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 

RESULTAT: ES RETIRA PER UNANIMITAT 

5.- PROPOSTA ESMENA ERROR MATERIAL PEL PAGAMENT DE LA TERCERA 
ANUALITAT CALDERA BIOMASSA 

ANTECEDENTS DE FET 

 Vist que la Que la junta de govern local, en la sessió ordinària celebrada el dia 4 de 
maig de 2020  va aprova: DISPOSAR la imputació de la despesa corresponent al 
tercer pagament a la Diputació de Girona CIF1700000A, per un import total de 
21.584,28 €,  en relació a la tercera anualitat del conveni pel finançament de la xarxa 
de calor de biomassa del pavelló triple municipal.  

 



 

Vist que en el l´Acord segon transcrit literalment assenyala: 

“RECONÈIXER I LIQUIDAR la obligació derivada de la despesa corresponent al segon 
pagament a la Diputació de Girona per un import total de 21.584,28 € amb càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 402-3420-76100 del pressupost de l’exercici 2020.” 

FONAMENTS DE DRET. 

Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions publiques.art. 
109.2 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER: Rectificar l´error material  de la proposta aprovada en data 4 de maig de 
2020 amb el redactat a l´Acord segon següent: 

“RECONÈIXER I LIQUIDAR la obligació derivada de la despesa corresponent al tercer 
pagament a la Diputació de Girona per un import total de 21.584,28 € amb càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 402-3420-76100 del pressupost de l’exercici 2020.” 

SEGON: Donar trasllat d´ aquest Acord a la Diputació de Girona, a l´àrea d
´intervenció, tresoreria i medi ambient municipal. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- ACORDAR CONFORMITAT A LA PROPOSTA DE REPARCEL.LACIÓ DELS 
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU 1 I PAU 2, PRESENTADA PER SA 
EN REPRESENTACIÓ DELS SEUS PROPIETARIS. 

RELACIÓ DELS FETS  

Vista la sol.licitud presentada per SA Capdevila, en representació dels propietaris de 
les finques afectades per la reparcel.lació dels polígons d’actuació urbanística PAU 1 i 
PAU 2 (E2020002751, el dia 2 de maig de 2020). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics municipals, de data 6 de maig de 
2020. 

Atès l’informe emès pel Cap dels Serveis Jurídics municipals, de data 12 de maig de 
2020, que copiat diu:  

“El 21 de març de 2019 es va signar l'escriptura autoritzada a Girona, número 595 de 
protocol, de reparcel·lació voluntària de finques d'acord amb la modificació puntual 
del POUM NÚM. 8 Illa compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu 
Salou i Xavier Carbó; complementada per una altra escriptura autoritzada a Girona, el 
dia 5 de novembre de l’any 2019, número 2193 de protocol. 

Vist que per Registre d’entrada núm. E2020002751 de 2 de maig de 2020 s’ha 
presentat còpia de l'escriptura autoritzada a Girona, el dia 9 de març de 2020, 
número 556 de protocol, complementària de les anteriors, per tal d’incorporar les 
coordenades georeferenciades de les finques resultants de la reparcel·lació. 

 



 

Vist el projecte de reparcel·lació de data “juny 2018”, incorporat a l’expedient en data 
16/05/2019 juntament amb l’escriptura signada el 21 de març de 2019, i que 
substitueix el document de projecte de reparcel·lació presentat amb registre d’entrada 
E2018003828, de 12/07/2018. 

Vista la Modificació Puntual número 8 del POUM  aprovada definitivament per 
resolució de 27 de març de 2017, del Conseller de Territori i sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC núm. 7369, de 15 de maig de 2017. 

Vist que l’article 18 de les Normes urbanístiques d’aquesta Modificació puntual preveu 
que el PAU 1 i el PAU 2 es poden desenvolupar conjuntament. 

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 6 de maig de 2020 que 
disposa  que l’àmbit total de la reparcel·lació segons Modificació puntual núm. 8 del 
POUM és de 5.747 m2 amb el següents aspectes: 

Finques aportades: 
-Finca 1:  3.945 m2 
-Finca 2:  1.489 m2 
-Finca 3:  293 m2 
Total: 5.747 m2 

Els terrenys destinats a zona verda:  
-parcel·la L (PAU1):   1.009,90 m2   
-parcel·la Z (PAU1):  1.060,00 m2 
-parcel·la M(PAU2): 173,75 m2 
Total:             2.243,65 m2 

El terrenys destinats a vialitat:  
-parcel·la V (PAU 1) :   230,15 m2  
-parcel·la N (PAU 2):  1.546,70 m2  
Total :              1.776,85 m2 

    
L’edificabilitat total dels dos polígons PAU 1 i PAU 2, objecte de reparcel·lació conjunta 
és de 3.395,75 m2 de sostre. 

La cessió del 10% d’aprofitament mig del total de l’àmbit és el sòl necessari per a 
poder materialitzar el 10% del sostre, és a dir, 339,57 m2 de sostre. 

La parcel.la H proposada per la cessió del 10% d’aprofitament mig és de 120 m2, que 
segons la volumetria prevista al plànol o.5, és apta per edificar-hi 355 m2 de sostre, 
superfície superior a la mínima exigida, i que suposa un 10,45%. 

Malgrat aquest petit escreix d’edificabilitat atorgada a l’Ajuntament, el compte de 
liquidació provisional 2 (reparcel·lació PAU 1 + PAU 2) no assigna cap compensació a 
pagar per l’Ajuntament en concepte d’excés d’adjudicació ni d’obra d’urbanització, ni 
tampoc en cap afecció en la descripció de la finca H, adjudicada a l’Ajuntament. 

Es comprova que les superfícies georeferenciades respecten les previsions del POUM 
segons el quadre següent: 

 



 

 

FONAMENTS DE DRET 

Vist l’article 124 del DL 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme: 

Article 124 
Objecte de la reparcel·lació 
1. El sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística, o regularitzar 

Comparativa superfícies MPPOUM 8 respecte les definides amb georeferències

MPPOUM 8 georeferencies
AJUNTAMENT 
finques qualificació sup. (m2) sup. (m2)
H ZONA I4 120 120

L 1009,91
Z 173,75
L+Z ZONA VERDA 1183,65 1183,66
M ZONA VERDA 1060 1060,26 ok

N VIALITAT 1546,76
V VIALITAT 230,15
N+V 1776,85 1776,91 ok

FINQUES PRIVATIVES
A 144 144
B 144 144
C 144 144
D 144 144
E 144 144
F 144 144
G 144 144

ZONA E5 1008 1008 ok

I 72 72
Y 94,5 94,5

ZONA I5 166,5 166,5 ok

J 144 144
K 144 144
X 144 144

ZONA E6 432 432 ok

SUMA TOTAL ÀMBIT 5747 5747,33

 



 

la configuració de les finques i situar-ne l'aprofitament en zones aptes per a l'edificació, 
d'acord amb el planejament urbanístic. 
2. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l'agrupació de les finques afectades, 
s'adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en proporció a llurs drets 
respectius, i s'adjudiquen a l'ajuntament i a l'administració actuant, si s'escau, els terrenys i 
les parcel·les que els corresponen, d'acord amb aquesta Llei i amb el planejament 
urbanístic. 
3. La reparcel·lació comprèn la determinació de les indemnitzacions i les compensacions 
econòmiques adequades per fer plenament operatiu el principi del repartiment equitatiu dels 
beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística. 
4. S'han de regular per reglament els requisits i la tramitació dels projectes de reparcel·lació 
econòmica, els de reparcel·lació voluntària, els de regularització de finques i els de 
reparcel·lació que afectin una única persona propietària o diverses en proindivís, i també els 
supòsits en què la reparcel·lació és innecessària. 

Vist l’article 164 del Decret 305/2006, Reglament de la llei d’urbanisme: 

Article 164 
Reparcel·lació voluntària 
1. Totes les persones propietàries de finques incloses en un polígon d'actuació 
urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden formular, de comú acord i 
mitjançant l'atorgament d'escriptura pública, una proposta de reparcel·lació voluntària. 
2. Sense necessitat d'aprovació inicial, l'administració actuant ha de sotmetre la proposta 
a informació pública per un termini d'un mes i simultàniament ha de donar audiència 
a la resta de persones interessades amb citació personal. L'aprovació definitiva del 
projecte s'ha d'ajustar al que estableix l'article 113.2.d) de la Llei d'urbanisme. 
La certificació de l'acord d'aprovació definitiva possibilita la inscripció de la reparcel·lació 
al Registre de la propietat. 
3. L'escriptura pública de reparcel·lació voluntària es pot complementar, quan s'aplica la 
modalitat de compensació bàsica, amb un apoderament especial a favor d'una o més 
persones propietàries o gestores per tal que, en representació de la comunitat de 
reparcel·lació, puguin desenvolupar les tasques que altrament correspondrien a una 
junta de compensació. 
4. L'apoderament al què es refereix l'apartat anterior ha de fixar un termini de mandat, 
coincident previsiblement amb el necessari per a l'execució de les determinacions 
del planejament i de les previsions del projecte d'urbanització, ha d'incorporar un 
pressupost orientatiu al respecte i, també, unes regles de funcionament del conjunt de 
poderdants per facilitar i garantir la fiscalització de les tasques dels apoderats o 
apoderades. 
Llevat que es tracti d'un apoderament unipersonal, els apoderats o apoderades es poden 
configurar bé com a junta d'apoderats, amb president o presidenta i secretari o 
secretària, o bé com a conjunt de delegats d'actuació indistinta i solidària o bé conjunta i 
mancomunada. 
Si els apoderats o apoderades són diversos, l'apoderament ha d'expressar la persona 
física que, en representació de tots, ha de ser la interlocutora amb l'administració actuant. 
5. L'aprovació de l'apoderament es produeix amb la del projecte de reparcel·lació  i la 
seva comunicació al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores dóna lloc a la seva 
inscripció. En aquest cas, no cal la constitució d'una junta de compensació. La revocació 
del poder atorgat per qualsevol dels poderdants comporta la necessitat de constituir una 
junta de compensació. 

 



 

D’acord amb l’article 164 del decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, la proposta de reparcel·lació voluntària ha estat formulada per part de 
totes les persones propietàries, de comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura 
pública (Guillem Vilahur Fornés, Maria Lluïsa Bausis Xiberta, Anna Maria Bonet 
Bausis, i Ramon Vilahur Fornés).  

Atesos els articles 119.3, 119.2 d) i 124.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en matèria de tramitació 
d’aquest instrument de reparcel·lació voluntària.  

En virtut de les competències delegades de l’alcalde a la Junta de Govern Local  

INFORMO FAVORABLEMENT i PROPOSO a la Junta de Govern Local que adopti 
el següent acord: 

PRIMER.- Donar conformitat al projecte de reparcel·lació voluntària de diversos 
propietaris en la modalitat de compensació bàsica segons l'escriptura autoritzada a 
Girona, número 595 de protocol, de data de 21 de març de 2019 de reparcel·lació 
voluntària de finques d'acord amb la modificació puntual del POUM NÚM. 8 Illa 
compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu Salou i Xavier Carbó; 
complementada per una altra escriptura autoritzada a Girona, el dia 5 de novembre 
de l’any 2019, número 2193 de protocol i de l'escriptura autoritzada a Girona, el dia 9 
de març de 2020, número 556 de protocol, complementària de les anteriors, per tal 
d’incorporar les coordenades georeferenciades de les finques resultants de la 
reparcel·lació. 

SEGON.- Obrir un termini d’informació pública d’un mes, comptador des de la darrera 
publicació d’acord amb els apartats 2n i 3r de l’article 119 Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, amb 
publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona, Tauler d’anuncis de la 
Corporació i e-tauler.  

TERCER.- Condicionar aquesta conformitat inicial i conseqüentment l’aprovació 
definitiva de l’expressat projecte de reparcel·lació al resultat de les al·legacions de la 
informació pública. 

QUART.- Notificar aquest acord a tots els interessats, amb citació personal d’aquests 
interessats a l’expedient, inclosos els titulars de drets reals, que ostenten la condició 
d’interessats.” 

FONAMENT 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. 

Atesa la Modificació Puntual número 8 del POUM  aprovada definitivament per 
resolució de 27 de març de 2017, del Conseller de Territori i sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC núm. 7369, de 15 de maig de 2017. 

Atès l’article 18 de les Normes urbanístiques d’aquesta Modificació puntual preveu que 
el PAU 1 i el PAU 2 es poden desenvolupar conjuntament. 

 



 

Atès el que determina l’article 164 del decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme. 

Atesos els articles 119.3, 119.2 d) i 124.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en matèria de tramitació 
d’aquest instrument de reparcel·lació voluntària 

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 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 al projecte de reparcel·lació voluntària de diversos 
propietaris en la modalitat de compensació bàsica segons l'escriptura autoritzada a 
Girona, número 595 de protocol, de data de 21 de març de 2019 de reparcel·lació 
voluntària de finques d'acord amb la modificació puntual del POUM NÚM. 8 Illa 
compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu Salou i Xavier Carbó; 
complementada per una altra escriptura autoritzada a Girona, el dia 5 de novembre 
de l’any 2019, número 2193 de protocol i de l'escriptura autoritzada a Girona, el dia 9 
de març de 2020, número 556 de protocol, complementària de les anteriors, per tal 
d’incorporar les coordenades georeferenciades de les finques resultants de la 
reparcel·lació. 

SEGON.- Obrir un termini d’informació pública d’un mes, comptador des de la darrera 
publicació d’acord amb els apartats 2n i 3r de l’article 119 Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, amb 
publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona, Tauler d’anuncis de la 
Corporació i e-tauler.  

TERCER.- Condicionar aquesta conformitat inicial i conseqüentment l’aprovació 
definitiva de l’expressat projecte de reparcel·lació al resultat de les al·legacions de la 
informació pública. 

QUART.- Notificar aquest acord a tots els interessats, amb citació personal d’aquests 
interessats a l’expedient, inclosos els titulars de drets reals, que ostenten la condició 
d’interessats.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

7.- AUTORITZAR A L'ESTACIÓ DE SERVEI BUGANTÓ SL LES OBRES PEL 
MOVIMENT DE TERRES AL VOLTANT DE LA BENZINERA 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud de llicència presentada per ESTACIÓ DE SERVEI BUGANTÓ SL, 
per a realitzar diverses actuacions a la finca on se situa l’estació de servei, a la 
carretera C-65, Km.22,2 (E2018005744 de data 3 d’octubre de 2018) 

 



 

Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’expedient : 
E2018005745 de data 3 d’octubre de 2018, E2019001415 de data 22 de febrer de 
2019, E2019001953 de data 8 de març de 2019 u E2019004423 de data 9 de 
setembre de 2016). 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 13 de setembre de 2019, que 
copiat literal diu: 

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

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 presentada per ESTACIÓ DE SERVEI BUGANTÓ SL, 
per a realitzar diverses actuacions a la finca on se situa l’estació de servei, a la 
carretera C-65, Km.22,2, concretament: 

Desbrossar la capa superficial i posterior anivellació del terreny; reperfilat de talussos 
i repàs del reg de desguàs existent; substituir el tub corrugat trencat d’un fanal i 
l’arqueta trencada; reparar les voreres malmeses del costat de l’edifici amb formigó 
remolinat; posar proteccions als fanals per al trànsit; i instal·lar tanca metàl·lica a la 
part posterior de l’estació de servei per seguretat. 

Vista la documentació complementària presentada en data 22 de febrer de 2019, que 
inclou una memòria descriptiva valorada i uns plànols, detallant les actuacions 
realitzades, aclarint que finalment no es vol construir cap tanca perimetral, i indicant 
que es realitzarà un pas formigonat amb tub salvacunetes de 30 cm per a la possible 
entrada de vehicles al camí públic existent amb un pendent suficientment suau que 
permeti la circulació (camí públic de referència cadastral 17049A001090040000UR). 

La proposta se situa en sòl no urbanitzable, dins l’àmbit de policia de llera de la riera 
Bugantó i dins l’àmbit d’afectació de la carretera C-65. 

Vista la resolució del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de data 10 de 
maig de 2019 (exp. CAG20190239), autoritzant les actuacions consistents en 
l’esbrossada i creació d’una cuneta de terres perimetral, instal·lació de nova arqueta i 
canonada de pluvials de l’edifici, reparació de voreres, instal·lació de fanals i accés a 
una camí públic. 

Vista la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 2 de setembre de 2019 
(exp. UDPH2019001235), autoritzant les obres amb una sèrie de prescripcions a tenir 
en compte. 

Conclusió: 

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

• Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 

 



 

• Que es compleixin les condicions i prescripcions de les resolucions 
d’autorització emeses pel Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat i per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

• Entre d’altres, caldrà complir amb les següents prescripcions que consten a 
l’autorització de l’ACA: 

o S’adequarà la sortida del rec d’evacuació de plujanes a la riera 
Bugantó per que s’integri al talús que forma el marge esquerre de tal forma 
que cap element d’obra de fabrica sobresurti del talús de la llera, i realitzant 
mantell de rocalla sense formigonar a la llera i peu del talús del marge 
que impedeixi la soscavació de les terres en episodis de riuades 
extraordinàries. 

o L’entroncament del rec d’evacuació de pluvials i la riera es realitzarà de 
manera obliqua en sentit de la circulació de l’aigua. 

o Caldrà tractar de forma adequada les aigües hidrocarburades amb la xarxa 
d’hidrocarburs prevista que recollirà les aigües d’aquelles zones de 
repostatge, on puguin produir-se abocaments ocasionals d’hidrocarburs i de 
la zona de descàrrega del camió cisterna. Aquesta xarxa finalitzarà en un 
separador d’hidrocarburs i, finalment, es connectaran al rec de drenatge, 
preveient, abans de la connexió, una arqueta de presa de mostres. 

o Es tindrà especial cura en la col·locació de formigó per tal d’evitar danys al 
medi per l’arrossegament per l’aigua de l’abeurada de ciment. 

• Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la identificació del constructor 

• Un cop acabades les obres, s’haurà de presentar un certificat de fi d’obra 
que acrediti la realització dels treballs d’acord amb la documentació tècnica 
aportada i les condicions de l’autorització.”  

L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 20 €.”  

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 ESTACIÓ DE SERVEI EL BUGANTÓ SL  la realització de les 
obres consistents en desbrossar la capa superficial i posterior anivellació del terreny; 
reperfilat de talussos i repàs del reg de desguàs existent; substituir el tub corrugat 
trencat d’un fanal i l’arqueta trencada; reparar les voreres malmeses del costat de 
l’edifici amb formigó remolinat; posar proteccions als fanals per al trànsit;  fer un pas 
formigonat amb tub salvacunetes de 30 cm per a la possible entrada de vehicles al 
camí públic existent amb un pendent suficientment suau que permeti la circulació 
(camí públic de referència cadastral 17049A001090040000UR). i condicionant la seva 
eficàcia, vigència i validesa al compliment de les prescripcions tècniques que 
s’indiquen a l’expedient de concessió, i a la liquidació de l’ICIO i les taxes 
corresponents, amb un pressupost de les obres de 3.265,00 €  

Pagament per autoliquidació per un pressupost de 3.265,00 € 
CIO : 130,60€ 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 49,12€ 

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

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

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

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. 

TERCER:   Advertir-vos que cal que aquesta llicència es condiciona al compliment de 
les condicions i prescripcions de les resolucions d’autorització emeses pel Servei 
Territorial de Carreteres de la Generalitat i per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

• Entre d’altres, caldrà complir amb les següents prescripcions que consten a 
l’autorització de l’ACA: 

o S’adequarà la sortida del rec d’evacuació de plujanes a la riera 
Bugantó per que s’integri al talús que forma el marge esquerre de tal forma 
que cap element d’obra de fabrica sobresurti del talús de la llera, i realitzant 
mantell de rocalla sense formigonar a la llera i peu del talús del marge 
que impedeixi la soscavació de les terres en episodis de riuades 
extraordinàries. 

o L’entroncament del rec d’evacuació de pluvials i la riera es realitzarà de 
manera obliqua en sentit de la circulació de l’aigua. 

o Caldrà tractar de forma adequada les aigües hidrocarburades amb la xarxa 
d’hidrocarburs prevista que recollirà les aigües d’aquelles zones de 
repostatge, on puguin produir-se abocaments ocasionals d’hidrocarburs i de 
la zona de descàrrega del camió cisterna. Aquesta xarxa finalitzarà en un 

 



 

separador d’hidrocarburs i, finalment, es connectaran al rec de drenatge, 
preveient, abans de la connexió, una arqueta de presa de mostres. 

o Es tindrà especial cura en la col·locació de formigó per tal d’evitar danys al 
medi per l’arrossegament per l’aigua de l’abeurada de ciment 

QUART :  Recordar-vos que manca aportar la següent documentació: 

• Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la identificació del constructor 

• Un cop acabades les obres, s’haurà de presentar un certificat de fi d’obra 
que acrediti la realització dels treballs d’acord amb la documentació tècnica 
aportada i les condicions de l’autorització.”  

CINQUÈ: Advertir-vos que aquesta obra 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. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

8.- ACORDAR AUTORITZAR LA LLICÈNCIA SOL.LICITADA PER REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, DE L'ACTIVITAT DE E.S. 
BUGANTÓ I i E.S.BUGANTO II A LA C-65, p.k.22,2 

 Vista la sol.licitud presentada per COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, 
SA (E2018006547), per a la tramitació de llicència de les Estacions de Servei 12.455 i 
97.123, situades a la C-65 pk 22,2. 

Atès l’informe urbanístic emès per l’arquitecte municipal el conclou: 

“Vist l’article 48.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre la protecció de la legalitat urbanística: 

Article 48 
Excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica 
48.3 L’atorgament de llicències urbanístiques relatives a les obres a què fa 
referència l’article 47 implantades legalment no requereix l’aprovació prèvia 
d’un projecte d’actuació específica en els supòsits següents: 
a) La implantació d’obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre de 
la cota natural del terreny. 
b) Les obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les 
persones o la bona conservació de les construccions, edificacions i 

 



 

instal·lacions, i les obres de millora d’aquests immobles, sempre que no 
comportin el seu canvi d’ús o l’augment o distribució diferent del volum edificat. 

Atès que les obres que s’han proposat dins l’expedient X2018002414 són obres 
auxiliars que no comporten volum edificat i obres de reparació i millora que no 
comporten canvi d’ús ni augment o distribució diferent del volum edificat. 

Atès que la proposta se situa en sòl no urbanitzable, dins l’àmbit de policia de llera de 
la riera Bugantó i dins l’àmbit d’afectació de la carretera C-65. 

S’informa favorablement la sol·licitud des del punt de vista urbanístic, i no es podran 
executar les obres fins que s’obtingui la corresponent llicència d’obra que haurà de ser 
simultània o posterior a la llicència d’activitat.” 

Atès l’informe favorable dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès i 
aprovat per la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental, en sessió celebrada el dia 
25-9-2019 el qual s’emet exclusivament sobre els aspectes referits a la protecció de 
l’ambient atmosfèric, la protecció de l’aigua, la producció i la gestió de residus, i la 
protecció de la salut i  sense perjudici de tots els permisos, autoritzacions o llicències 
que siguin necessaris per a l’exercici de l’activitat d’acord amb les normatives que, en 
el seu cas, li siguin d’aplicació, 
amb les següents condicions: 

- Les indicades a la documentació presentada obrant a l'expedient, es tindran en 
compte les mesures de control, nivells d’emissió i prescripcions tècniques que 
s’indiquen a l’Annex d’aquest informe. 

ALTRES CONDICIONS. 

1.- L’establiment, així mateix, s’haurà d’ajustar a les condicions indicades en 
l’avaluació i verificació ambiental i altra documentació complementària que acompanya 
a la sol·licitud que no han estat específicament fixades en algun dels apartats d’aquest 
informe integrat. 

2.-Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat haurà de ser comunicat a l’Ajuntament i a 
aquesta CTAA. 
Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada de la valoració de la naturalesa del 
canvi esmentat. 

3.- Per a la posa en funcionament, caldrà presentar un control inicial amb resulta 
favorable, emès per una entitat col·laboradora de l'administració. En aquest control 
caldrà demostrar que s'ha obtingut l'autorització de l'ACA pel que fa a l'abocament a 
llera pública i la legalització del pou de la finca. 

4.- Caldrà realitzar la revisió periòdica que determina la legislació sectorial en matèria 
d'aigua, aire o residus. 

Així mateix, en el cas que es produeixin canvis substancials que obliguin a la 
tramitació d’una nova llicència o que s’incorri en algun dels supòsits de revisió 
anticipada recollits a l’article 62 de la llei 20/2009. Aquesta es materialitzarà amb la 
presentació d’una avaluació ambiental verificada davant l’Ajuntament i aquesta CTAA. 

5.- Caldrà realitzar periòdics cada 6 anys. 

 



 

ANNEX 

“ANNEX. NIVELLS D’EMISSIÓ, PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I MESURES DE CONTROL
1.MESURES DE CONTROL. 

Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats, l’establiment haurà de ser objecte de control. En aquest control es garantirà l’adequació de les 
instal·lacions i de l’activitat als requeriments legals aplicables i, específicament, als fixats en la llicència 
ambiental. L’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a l'Ajuntament i a aquesta CTAA als 
efectes de comunicació oportuns. 

1.1.Control inicial. 

1.El promotor ha d'aportar, abans d'iniciar l'activitat, un control inicial de caràcter ambiental. 
1.2.Controls periòdics. 

1.Es portaran a terme els controls periòdics que es determinen en el Títol VIII de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, o legislació vigent. 

1.3.Objecte dels controls. 

1.Seran objecte dels controls, totes les determinacions fixades en la llicència ambiental, i específicament els 
següents nivells d’emissió i prescripcions tècniques. 

2. NIVELLS D’EMISSIÓ 

2.1.Emissions a l’atmosfera.

2.1.1.Focus emissors. 

1.No existeixen focus emissors. 

3.2. Gestió de les aigües residuals. 

1. Els paràmetres i les condicions de control de l’abocament seran com a mínim els següents: 
Núm. Focus: 1 
Descripció: Aigües residuals sanitàries, comprovar existència i funcionament de la depuradora, d'acord amb els 
paràmetres de l'autorització de l'ACA. 
Descripció: Aigües plujanes, comprovar separació aigües brutes procedents de cobertes i aigües contaminades 
procedents de paviments zona de càrrega. Existència i funcionament del separador d'hidrocarburs i arqueta de 
presa de mostres. Paràmetres compleixen l'autorització de l'ACA. 

3.3. Gestió de residus. 

Comprovar es disposa de l'alta com a productors de residus i correcte emmagatzematges per aquest. 
Descripció Classe Codi Producció 

Aigua aceitosa procedente de separadores de agua /sustancias aceitosasE 130507 <1 tn/any Absorbentes, 
materiales de filtración, trapos de limpieza y ropa protectora contaminada por sustancias peligrosas E 150202 
<1 tn/any 
Envases de papel y cartón NE 150101 <1 tn/any 
Envases de plástico NE 150102 <1 tn/any 

4. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

4.1.Emissions a l’atmosfera.

1. No existeixen focus emissors. 

4.2. Emissions difuses. 

1. Cal la disposició adequada de les canalització de la ventilació i recuperadors de vapors. 

 



 

4.3. Gestió de les aigües residuals. 

1. El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu 
càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. 
2. El titular de l’autorització ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l’aforament i la 
presa de mostres periòdicament. 
3. Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les 
incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
4. L’autorització d’aquest abocament és sense perjudici d’altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb 
l’obligació, a càrrec del titular de l’autorització, d’executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir 
les servituds existents. 
5. Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l'Ajuntament 
de Cassà de la Selva de qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües 
residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi 
receptor. 
6. L’Administració hidràulica, directament o amb l’auxili d’empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb 
independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que 
estimi convenients per comprovar les característiques de l’abocament, verificar l’estat de conservació de les 
obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d’acord amb els articles 252 i 255 del Reglament 
del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant 
requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, 
restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà 
ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l’abocament fins que s’hagin adoptat les mesures necessàries 
per adequar-lo a les condicions autoritzades. 
7. Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, 
seran a càrrec del beneficiari. 
8. Es prohibeix expressament l’abocament de residus, els quals hauran d’ésser retirats per un gestor autoritzat, 
d’acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat. De la mateixa manera, els fang i residus 
generats en les instal·lacions de tractament han d’ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un 
abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d’acord amb la 
normativa reguladora dels residus. L’emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d’afectar ni suposar 
riscos pel domini públic hidràulic. 
9. L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes establerts al Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 

4.4. Gestió de residus. 

1. El promotor haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d’acord amb les prescripcions 
establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes 
d'acceptació i Fulls de Seguiment. 
2. El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s’hauran 
d’emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert. 
3. Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida de possibles 
vessaments. terceres persones. 
5. El promotor haurà de disposar d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a l’article 5.2 del Decret 
93/99, sobre procediments de gestió de residus. 
6. D’acord amb l’article 12.2 de la “Ley 10/98, de residus”, cadascun dels residus valoritzables s’haurà de 
classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior. 

4.5. Mesures relatives a la protecció de la salut. 

1. Caldrà disposar dels mitjans adequats per evitar riscos durant el funcionament de l'activitat i en especial en 
els processos de descàrrega de carburants. 
4.6.Prevenció d’incendis.
1. L’activitat haurà de les mesures correctores de protecció contra incendis proposades en el projecte presentat. 
2. Disposar d'un certificat tècnic favorable de les instal·lacions de protecció contra incendis de l'establiment, que 
cal actualitzat quan es produeixen canvis significatius a l'establiment. 
3. Les diferents instal·lacions contra incendis disposaran dels control periòdics reglamentaris. 
4.7.Contaminació lumínica 
1. D’acord amb l’article 10 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l'enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, l'enllumenat exterior o interior, si produeix intrusió lumínica a l’exterior, haurà 
d’ajustar-se a les disposicions d’aquesta llei i del Reglament que la desenvolupa (Decret 190/2015, de 25 
d'agost). 

 



 

4.8.Altres condicions. 
1. L’emmagatzematge dels carburants haurà de disposar de les corresponents autoritzacions d’acord amb la 
normativa sectorial aplicable. En tot cas, aquests emmagatzematges hauran de disposar de les corresponents 
mesures de seguretat (cubetos de retenció estancs, sistemes absorbents, ....) amb l’objecte de prevenir els 
possibles efectes sobre el medi per vessaments o abocaments incontrolats o accidentals. 
2. L' instal·lació de baixa tensió haurà de disposar de les corresponents autoritzacions d’acord amb la normativa 
sectorial aplicable”. 

Atès que durant el termini d’informació pública i veïnal no es va presentar cap tipus 
d’al·legació. 

Atès el requeriment practicat a COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, 
per tal que presenti la documentació indicada per l’enginyer assessor municipal. 
Ateses les al.legacions presentadades per Comercial de Productos Petroliferos, SA, 
en relació al requeriment de documentació. 

Atès l’informe emès en data de 24 de febrer de 2020, per l’enginyer industrial assessor 
municipal, que copiat diu: 

“ANTECEDENTS: 

En data 6 de novembre de 2018, l’empresa Repsol Comercial de Productos 
Petroliferos SA, a través del Sr. Juan Antonio Bule Arbiol amb DNI 46.326.538-F, 
manifesta: 

Que les dues estacions de Servei  ubicades a ambdós marges de la Carretera 
C-65, p.k.22,2 disposen de llicencia d’obertura concedida per l’ Ajuntament de 
Cassà de la Selva en data 3 de març de 1995, expedient 10,  a nom de 
Compañía Arrendataria del Monopolio del Petroleo, SA 

Que es voluntat de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, 
S.A. obtenir la llicència ambiental de las Estaciones de Servicio conforme amb 
adaptació a la normativa corresponen. 

I sol·licita es concedeixi llicència ambiental per a les estacions de servei nº 12.455 i nº 
97.123 situades a ambdós marges de la carretera C65,p.k. 22,2 en el T.M. Cassà de la 
Selva, i per això aporta: 
  

.- Projecte Llicència Ambiental E.S. BUGANTO I. 

.- Projecte Llicència Ambiental E.S. BUGANTO II. 

Ambdós redactats per l’enginyer industrial Sr. Juan Luis Argelich Casals, col·legiat 
núm. 9.054 de l’enginyeria DOYMO S.A. 

Consultat l’expedient 10/1991, es constata que: 

En data 2 de març de 1995 es va signar Decret d’Alcaldia concedint a l’empresa 
Compañía Arrendataria del Monopolio del Petroleo SA, llicència d’obertura i 
funcionament d’una activitat estació de servei situada a la CC-250 pkk 9,78 a 
9,90, condicionada a disposar d’un dipòsit de reserva d’aigua de 120 m3 i una 
sortida d’aigua el dipòsit connectat a una bomba per ésser utilitzada es supòsit 
d’emergència i a obtenir acta de comprovació favorable del tècnic municipal. 

En data 18 de gener de 1996 es disposa d’informe de bombers en el sentit que 
l’hidrant de la benzinera és insuficient. 

 



 

A l’arxiu municipal, consta també l’expedient 2004/175, iniciat per l’empresa COSERVI, 
SA, que realitzava l’activitat de l’estació de servei i que pretenia l’adaptació de 
l’activitat a la Llei 3/1998, el qual es troba inacabat atès en cap cas es va presentar la 
avaluació ambiental verificada. 

En data 18 de gener de 2018, l’empresa Estació de Servei Bugantó, SLU va iniciar 
(Expedient 2017/1225) per canvi de titular de l’anterior CAMPSA, i es va emetre 
informe en el sentit que l’activitat no es trobava correctament habilitada per manca de 
regularització que imposava la Llei 3/1998, i que calia iniciar un nou expedient d’acord 
amb la nova llei 20/2009. 

En data 13 de novembre de 2018 s’emet informe en el sentit que l’activitat de 
referència està classificada dins de l’annex II (codi 12.20 “Venda al detall de 
carburants per a motors de combustió interna) de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; i que per a poder 
continuar la tramitació cal l’informe ambiental de la Comissió Tècnica d'Avaluació 
Ambiental del Consell Comarcal el Gironès. 

En data 16 d’octubre de 2019 la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental del Consell 
Comarcal el Gironès adjunto informe favorable de data 25 de setembre de 2019. 

En data 21 de novembre de 2019 s’emet informe que per a continuar la tramitació cal 
requerir al promotor que aporti el control inicial ambiental i contra incendis 

En data 3 de desembre de 2019 el promotor rep escrit, en el que s’adjunta l’ informe 
favorable de la Comissió Técnica de Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del 
Gironès. 

En data 12 de febrer de 2020, la promotora presenta al·legacions, en el sentit que cal 
disposar de la corresponen llicència per a poder iniciar els controls inicials requerits. 

INFORME: 

Ateses les al·legacions presentades, informo 

Que es pot atorgar la llicències ambientals promogudes, E.S. BUGANTO I, i E.S. 
BUGANTO II, amb els següents condicionants per a poder iniciar l’activitat: 

.- Aportar control ambiental inicial amb resulta favorable, emès per una entitat 
de control acreditada. 
.- Aportar acta de comprovació de les mesures correctores d’incendis, amb 
resulta suficient, emès per una entitat de control acreditada.” 

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 determina la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

 



 

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 que disposa la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació administrativa.  
Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal, núm. 9, Taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats, instal·lacions i 
d’altres usos privats que ho requereixin. 
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 2015/608 de data 19 de juny.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Atorgar la llicència ambiental sol·licitada per REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A , en relació a l’activitat d’estació de servei de la 
E.S. BUGANTO I, i la E.S. BUGANTO II, amb registre nº 12.455 i nº 97.123 
respectivament i que segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, està classificada com a annex II (codi 12.20 “Venda al 
detall de carburants per a motors de combustió interna), condicionada a la 
tramitació de la documentació que s’indica per part dels Serveis Tècnics Municipals, 
poder iniciar l’activitat: 

.- Aportar control ambiental inicial amb resulta favorable, emès per una entitat 
de control acreditada. 
.- Aportar acta de comprovació de les mesures correctores d’incendis, amb 
resulta suficient, emès per una entitat de control acreditada. 

SEGON.- Advertir a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA, que caldrà donar 
compliment a les condicions indicades per la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental 
(CTAA) i que es transcriuen en la part expositiva. 

TERCER.- Tramitar la corresponent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, per 
a l’abocament a la riera de les aigües residuals. 

QUART.- Requerir a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA, la presentació 
de la corresponent legalització del pou de la finca. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA, tot 
indicant els recursos que corresponguin. 

SISÈ.- Comunicar aquest acord a la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental (CTAA), 
per a la seva constància. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

9.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA LOCAL PER SUBSTITUCIÓ 
ENLLUMENAT CARRER PROVINCIAL. 

RELACIÓ DE FETS  

Atesa l’execució de l’obra local ordinària de substitució de l’enllumenat de la carretera 
Provincial, adjudicada segons acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 9 de setembre de 2019 a l’empresa ETRA BONAL S.A., amb CIF A-08522955, 
per un import de més l’IVA del 21%, de 110.732,20 euros, finançada amb càrrec a 

 



 

l’aplicació pressupostària 601- 1532- 61900 Inversions en vies i espais públics de 
l’exercici 2019.  

Atès el contracte administratiu de l’obra esmentada en el paràgraf anterior, signat entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’empresa ETRA BONAL, S.A i aprovat per la 
Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2019.  

Vist l’acta de comprovació del replanteig de l’obra de data 27 de novembre de 2019.  

Atès que els tècnics directors de l’obra, el Sr. Jordi Fabrellas i Surià i Quim Jordà i 
Estany i el senyor RBR, en representació de l’empresa adjudicatària han signat la 
certificació número 2 (E202000XXXX, el dia 8-4-2020), corresponent als treballs 
realitzats durant el mes de març de 2020, que ascendeix a la quantitat de 44.968,80 
euros, restant pendent de certificar l’import de 2.432,62 euros.  

FONAMENTS DE DRET  

Atesos els articles 216 i 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
(RDL 3/2011, de 14 de novembre).  

Atès el ,que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual 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.  

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

A fi i efecte de complir amb el pagament de les prestacions realitzades pel contractista. 

Per tot això, S’ACORDA:  

PRIMER.- Aprovar la certificació número 2, presentada per ETRA BONAL, S.A., 
corresponent a l’obra local ordinària de substitució de l’enllumenat de la carretera 
Provincial, per import d’obra executada de QUARANTA QUATRE MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA VUIT EUROS AMB  VUITANTA CÈNTIMS (44.968,80 euros), IVA del 21% 
inclòs, corresponent al mes de març de 2020.  

SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació de la factura de ETRA BONAL , SA 
número 20-00492 de data 31 de març de 2020, per import de QUARANTA QUATRE 
MIL NOU-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (44.968,80 
euros), signada per l’arquitecte tècnic municipal, en data de 16 d’abril de 2020 . 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària ETRA BONAL, S.A. 

QUART.- Traslladar aquest acord als serveis tècnics i a la intervenció municipal.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CATALOGACIÓ D’UNA PART DE 
L’ARXIU D’IMATGES DE L’ARXIU 

Antecedents de fet.  

 



 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 30 d’abril 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 Xavier Niell amb NIF 40372026B amb un 
pressupost de 5.499,00 € (IVA inclòs).  
2. RC número 220200000318, amb càrrec a la partida 105-33222-22706 del 
pressupost de 2020.  

Fonaments de dret.  
Conforme als arts. 17, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP), s’emet el present informe.  
L’objecte del contracte consisteix en la catalogació de 3.000 documents del fons de la 
Revista Llumiguia que han estat cedits a l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva i en 
l’elaboració de la fitxa de Norma de Descripció Arxivística de Catalunya  
Les tasques arxivístiques que s’inclouen en aquest pressupost són les següents: 
catalogació d’aquests documents en imatge segons la base de dades desenvolupada 
per a l’Arxiu Municipal i elaboració de la fitxa seguint la Norma de Descripció 
Arxivística de Catalunya. Treballs que es poden executar telemàticament amb un 
control remot que executi la base de dades instal·lada a l’Ajuntament i accedeixi a la 
carpeta on hi ha les imatges digitalizades. Els recursos humans de l’arxiu consisteixen 
en una tècnica d’arxiu i una auxiliar d’arxiu, recursos insuficients per fer front a les 
tasques d’inventari i catalogació dels fons de l’Arxiu. Per l’objecte del contracte es 
tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 4.545,45 €, sense IVA 
(inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 105-3322-22706 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 el contractista no ha subscrit en el 
darrer anymés contractes menors que individualment o conjunta superin l’import límit 
del contracte menor pel mateix objecte de la contractació.  
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació.  
El preu del contracte és d’acord amb els preus del mercat.  

Conclusions.  
Vist l’objecte del contracte, així com la seva quantia, la tramitació del contracte menor 
s’ajusta a la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, S’INFORMA 
FAVORABLEMENT. “  
2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb número d’operació 220200000318, per import de cinc-mil cinc-cents 
euros (5.500 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 105-3322-22706 de 
l’exercici 2020.  

3. Vist que aquesta despesa té un cost de quatre-mil cinc-centes quaranta-cinc € amb 
quaranta cèntims (4.545,45 € sense IVA), que resulta un import de cinc-mil quatre-

 



 

cents noranta-nou € (5.499 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
105-3322-22706 de l’exercici 2020.  

4. Atès el pressupost aportat per XNC, amb DNI XXXX2027X per import de 5.499 € iva 
inclòs.  

Fonaments de dret.  
1. 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.  

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

Per tot això, S’ACORDA:  

PRIMER.- Contractar el servei de catalogació, actuació consistent en la catalogació 
d’una part del fons d’imatges dipositat a l’Arxiu Municipal, amb XNC, amb DNI 
XXXXXX2026X, per import de quatre-mil cinc-cents quaranta-cinc € amb quaranta-cinc 
cèntims (4545,45 € sense IVA), que resulta un import de cinc-mil quatre-cents noranta-
nou € (5.499 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 105-3322-22706 de 
l’exercici 2020.  

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

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

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

11.- APROVACIÓ BONIFICACIONS TAXA AIGUA FAMÍLIES NOMBROSES 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la relació de sol·licituds de bonificacions en la taxa d’aigua que detallem a 
continuació:  

Ateses les comprovacions pel que fa als ingressos de la unitat familiar. 
Comprovats els certificats d’empadronament dels interessats. 

FONAMENTS DE DRET 

Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 

2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 

• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 

 



 

Sempre que compleixin els següents requisits: 

• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa . 

• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 

Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.  

Per tot això, S’ACORDA:  

PRIMER.-Aprovar la tarifa reduïda de fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ i a partir de 16 
m3/u.c./mes 1,1069€ en la taxa per al subministrament d’aigua  a famílies nombroses, 
dels habitatges següents: 
  

SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

12.- APROVACIÓ BONIFICACIONS TAXA AIGUA JUBILATS 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la relació de sol·licituds de bonificacions en la taxa d’aigua que detallem a 
continuació:  

Ateses les comprovacions pel que fa als ingressos de la unitat familiar. 
Comprovats els certificats d’empadronament dels interessats. 

FONAMENTS DE DRET 

Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 

Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues 
persones  empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra 
més de 60. 

 



 

• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de 
jubilació anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió 
mínima de jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 

Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del 
dia 1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la 
unitat familiar i un volant de convivència. 

Per tot això, S’ACORDA:  

PRIMER.-Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua  a persones jubilades, dels habitatges següents: 
  

SEGON.- Denegar a la senyora MCS la tarifa reduïda atès que no ha presentat el 
certificat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar. 

TERCER.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

13.- AUTORITZAR A JCR LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU 
HABITATGE AL C/ SUD NÚM. 19 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud de llicència d’obra promoguda per JCR, per a la construcció d’un nou 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer del Sud, núm. 19 (E202000XXXX I 
E202000XXXX de data 12 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 d’obra promoguda per JCR, per a la construcció d’un nou 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer del Sud, núm. 19. 
La proposta se situa en sòl urbà consolidat, clau C (i una part del solar no edificat es 
troba qualificat amb la clau C3). 
La proposta compleix els paràmetres urbanístics que li són d’aplicació. 
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: 

o la identificació del constructor 

 



 

o l’estudi geotècnic 
o full d’assumeix de l’arquitecte director 
o full d’assumeix de l’arquitecte tècnic director de l’execució 
o fulls d’assumeix de coordinació de seguretat i salut i control de qualitat 

• 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  219.161,30 euros. 
La previsió de residus a generar és de 32,45 tones. 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 356,95 € (a dipositar a un 
gestor autoritzat). 
L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 1562,50 €.” 
Atès l’informe del cap de serveis jurídics municipals de data 17 de febrer de 2020, que 
conclou el següent : 
“INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO L’APROVACIÓ PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL de la sol·licitud de llicència d’obra promoguda per JCR, per a la 
construcció d’un nou habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer del Sud, núm. 19 
d’acord les condicions de l’informe favorable de l’arquitecte municipal. “ 
Atesa la documentació aportada per completar l’expedient (E202000XXXX de data 4 
de maig i E202000XXXX de data 6 de maig de 2020) 

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 JCR  les obres per a la construcció d’un  habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Sud núm. 19 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 219.161,30 euros 

Pagament per autoliquidació per un pressupost de 219.161,30 €: 
ICIO: 8.328,13 € 
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): 1.562,50 € 

El termini d’execució d’obres és el següent: 

 



 

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

L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenta el certificat de gestió a què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 
de juny de 2010, l’obra sigui completament finalitzada i s’hagi lliurat el certificat final de 
l’obra. En el cas d’obres menors, serà suficient amb presentar el justificant del destí de 
les runes i terres generades. 
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 356,95 euros (32,45 tones de residus previstos) i de l’empresa 
GERMANS CAÑET XIRGU SL. 

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

o la identificació del constructor 
o l’estudi geotècnic 

• 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  

 



 

14.- PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA AMB L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL - ADF 
CASSÀ 

ANTECEDENTS DE FET 

Vista la sol·licitud presentada en data 21 de febrer de 2020 i número de registre 
E2020001382, per l’Associació de Defensa Forestal de Cassà, segons la que sol·licita 
la subvenció nominativa corresponent a l’anualitat del 2020. 
Vist l´Informe favorable del tècnic responsable de l’àrea de medi ambient  municipals 
de data 15 d´abril de 2020 que es transcriu íntegrament, d’acord amb el tenor literal 
següent: 

“En data 5 de desembre de 2019 l’ADF va presentar una justificació de 
despeses realitzades durant l’any 2019. A partir d’aquesta justificació es va 
emetre un informe, considerant correctament justificades les despeses de la 
subvenció atorgada segons acord de Junta de Govern Local de data 29 
d’octubre de 2018, segons el qual es va acordar l’aprovació de la subvenció a 
favor de l’ADF de Cassà de la Selva prevista al pressupost de 2018.  
En Junta de Govern de data 16 de desembre de 2019, es va acordar atorgar la 
subvenció corresponent al pressupost de 2019.  
En data 21 de febrer d 2020 i número de registre E2020001382, l’ADF va 
sol·licitar de nou subvenció corresponent a l’anualitat del 2020, pel que es va 
contactar amb l’associació per sol·licitar novament la justificació prèvia 
corresponent a la despesa dels fons subvencionat el 2019, aprovat en junta de 
govern de 16 de desembre de 2019.  
Per això, l’ADF va detectar que no s’havia realitzat correctament la justificació 
de les despeses de 2018, que s’havia justificat amb factures de 2019. Per tal 
d’esmenar l’error, l’ADF presentà una nova justificació, en data 2 de març de 
2020 i número d’entrada E20200001624, per a les despeses de 2018.  
Analitzada la documentació presentada, s’ha vist que les despeses de 2018 
s’han justificat correctament segons el compte justificatiu entrat el 2 de març de 
2020 i les despeses de 2019 també s’han justificat correctament segons el 
compte justificatiu presentat en data 5 de desembre de 2019, es considera que 
les subvencions concedides en les anualitats 2018 i 2019 estan suficientment i 
correcta justificades.  
D’acord amb el que s’estableix a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que 
desenvolupa la Llei General de Subvencions.  
Es considera que es pot procedir a concedir l’ajut corresponent a 2020, 
segons sol·licitud presentada per l’ADF en data 21 de febrer de 2020 i número 
de registre d’entrada E20200001382.” 

Vist l’informe – memòria sobre el conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Defensa Forestal (ADF Cassà) signat pe la tècnic en medi ambient municipal, en data 
11 de maig de 2020, que transcrit literalment diu:  

“…en relació a la proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració 
amb l’Entitat Associació de Defensa Forestal ADF Cassà pel desenvolupament 
d’actuacions per la prevenció i control contra incendis forestal i concessió de 
subvenció directa nominativa. 
INFORMO 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 



 

b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions. 

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 juny, 

e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

f) L’Ordença general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva. 

g) El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 

Vista la sol·licitud presentada en data 21 de febrer de 2020 i número de registre 
E2020001382, per l’Associació de Defensa Forestal de Cassà, segons la que 
sol·licita la subvenció nominativa corresponent a l’anualitat del 2020. 
Vista la proposta del text de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i l’Entitat Associació de Defensa Forestal per actuacions per 
a la prevenció d’incendis. 
Vist que s’ha justificat correctament la subvenció atorgada amb bestreta de 
l’any 2019.  
Considerant que l’ADF Cassà és una associació implicada en la prevenció 
d’incendis municipals i que efectua una tasca necessària i important a la zona 
forestal cassanenca, amb la millora d’accessos i neteja de franges, entre d’altes 
tasques. Per tant, podem concloure que es tracta del desenvolupament 
d'actuacions d'utilitat pública.  
L'ADF està formada per persones voluntàries amb un gran coneixement del 
territori i relacions amb la propietat forestal, així com contacte amb altres ADFs 
supramunicipals, per tant exerceixen una tasca complementària de gran 
interès, i es constata que des de l'Ajuntament no és possible assumir 
aquestes tasques amb els recursos propis.  
Es creu oportú i interessant per a la gestió municipal, que l’ADF Cassà continuï 
treballant per a la protecció civil al municipi, en els mateixos termes que estava 
treballant fins ara. 
El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
2018-2020 incorpora la col· laboració amb l’entitat l ’ADF per al 
desenvolupmaent d’actuacions per a la prevenció i contol d’incendis.  
El pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al 2020 conté 
l’aplicació pressupostària 200-1700-48000 “Aportació ADF Cassà” amb un 
crèdit de 6.000 euros la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de 
l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per 
a la concessió directa de subvencions. 
El crèdit pressupostari és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es 
proposa contreure, i s’incorpora a l’expedient el corresponent certificat 
d’existència de crèdit o document equivalent. 
S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, i que el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les 
prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la LGS. 
La subvenció té caràcter anual. 

 



 

El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  
L’objecte del conveni a celebrar amb l’entitat Associció de Defensa Forestal de 
Cassà, no està comprés en els contractes regulats per la normativa contractual 
vigent. 
El conveni té vigència del 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, la 
qual no és superior a la legalment prevista. 
El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a màxim de 4 anys 
en total, i que la suma d’aquestes no supera el termini màxim legalment 
establert.  
L’aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa 
correspon a la Junta de Goven Local atès que es tracta d’una despesa superior 
a 1.000,00 euros de conformitat amb el Decret de 21 de juny de 2019 
d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
Per altra banda, l’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern 
d’acord amb l’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de 
Governi Local aprovada per Decret de 21 de juny de 2019. 
Per tant, es proposa que la Junta de Govern resolgui l’atorgament de la 
subvenció i aprovi el text del conveni en un sol acte per avocació de 
competències. 
CONCLUSIÓ 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta 
d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de 
Defensa Foresatal (ADF Cassà) per a la gestió de actuacions per a la 
prevenció i control d’incendis i concessió de la subvenció directa nominativa.” 

Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de 2020 hi figura 
aquest subvenció consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 
15.a de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva; i 
vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
L’aprovació de la subvenció i de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació 
correspon a la Junta de Govern Local, atès que es tracta d’una despesa igual o 
superior a 1.000,00 euros, de conformitat amb el Decret de 21 de juny de 2019, 
d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local.  
Per altra banda, l’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern Local 
per el Decret de 21 de juny de 2019, d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a 
la Junta de Govern Local.  

FONAMENTS DE DRET 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 juny. 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
L’Ordença general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 



 

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.  

L’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern Local per el Decret de 
21 de juny de 2019, d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de 
Govern Local. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER: APROVAR la formalització d’un  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Cassà de Selva i l’Agrupació de defensa forestal ADF Cassà, del tenor literal 
següent: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE 
LA SELVA I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE CASSÀ DE LA 
SELVA (ADF CASSÀ) 
REUNITS 

D’una part el Sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva amb CIF P1704900H i adreça Rambla Onze de Setembre, 111; 17244 
Cassà de la Selva, que actua en nom i representació d’aquest Ajuntament, 
assistit per la Secretària municipal, la Sra. Núria Moral Ferrer. 
I de l’altra el Sr. JCP, com a President de l’Agrupació de Defensa Forestal  
(ADF) de Cassà de la Selva, amb CIF G17379082 i adreça Rambla Onze de 
Setembre, 111; 17244 Cassà de la Selva. 
ACTUEN 
Cadascun d’ells en nom i representació de les entitats respectivament 
esmentades i, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a 
obligar-se pel present document.  
EXPOSEN 
Que l’ADF Cassà de la Selva és una entitat sense ànim de lucre que té com a 
finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.  
Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva és soci d’aquesta agrupació.  
Que la prevenció i la lluita contra els incendis forestals són cada vegada 
objectius més importants per a garantir la seguretat d’aquells qui viuen a tocar 
del bosc o en tenen propietats, així com el manteniment de les masses 
forestals que conformen el paisatge del massís de les Gavarres.  
Que essent Cassà de la Selva un municipi amb alt risc d’incendi forestal, amb 
zones d’interès paisatgístic i també pel gran nombre de cases a l’interior de la 
zona forestal, és d’interès per ambdues parts que es treballi cap a aconseguir 
la millora de la prevenció i extinció d’incendis forestals.  

 



 

El Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva conté 
una línia de col·laboració amb l’entitat Associació de Defensa Forestal ADF 
Cassà per a realitzar actuacions per la prevenció i control contra incendis 
forestal.  
Anualment s’atorga una subvencions nominativa de 6.000 euros a l’ADF Cassà. 
L’últim conveni de col·laboració subscrit per a l’atorgament de les mateixes es 
va acordar en data 10 de juny de 2013 per la Junta de Govern Local, amb 
vigència per quatre anys, per tant actualment és caducat.  
L’Entitat ADF Cassà, vistos els resultats, argumenta la conveniència de seguir 
rebent la subvenció i aprovar el conveni corresponent. 

ACORDEN 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la 
col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’entitat Associació de 
Defensa Forestal – ADF Cassà, en els projectes, actuacions i serveis que 
s’indiquin a continuació:  
- Actuacions per la prevenció i control contra incendis forestals. 
Les actuacions previstes per al 2020 dins del present conveni tenen un 
pressupost de 6.000 euros. 
SEGON. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA.  
L’Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a: 

a) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a 6.000 euros anuals per 
atendre les despeses que generin les activitats contemplades en el pacte 
primer. 

b) L’Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a vetllar per el 
manteniment i correcte funcionament del material que li pugui cedir l’ADF 
Cassà de la Selva. 

TERCER. COMRPOMISOS DE L’ADF.  
a) L’ADF es compromet a col·laborar en l’execució de les accions 

definides al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. Pla que es 
centra principalment en la gestió sobre camins que es 
consideren estratègics per a la lluita contra els incendis 
forestals. Es realitzaran millores de vials per a vehicles aptes 
per l’extinció d’incendis. També s’incidirà en la defensa de les 
masies o construccions aïllades habitades, i en la definició dels 
principals elements de risc. Tot això garantint el seu 
manteniment i execució al pas dels anys.  

 Així mateix, també col·laborarà en qualsevol de les situacions 
d'emergència relativa a la protecció civil municipal, per la que 
sigui requerit per l'Alcalde.  

b) Amb col·laboració amb la Federació d’ADF de les Gavarres, 
realitzarà tasques de vigilància d’incendis. L’ADF concentrarà 
els seus efectius i mitjans en la vigilància d’incendis sobretot en 
l’època de màxim risc. En coordinació amb el servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya i el Cos de Bombers del Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya.  

c)  Dinamitzar l’organització de voluntariat tant per la prevenció 
com per l’extinció.  

d) Estar disponible per actuacions puntuals que requereixi 
l’ajuntament per tal d’assessorar en estassades preventives 

 



 

entorn de les urbanitzacions (contractació i seguiment dels 
serveis), en la regeneració de zones cremades, i en la 
senyalització de camins i recuperació d’indrets d’interès natural.  

e) Cedir aquell material propi que sigui sol·licitat per l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva, sempre que la Junta Directiva de l’ADF 
Cassà de la Selva així ho acordi. 

f) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva en qualsevol acte, publicitat o difusió que 
realitzi en el marc d’aquest conveni.  

  
QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ.  
La subvenció que es concedeix té caràcter singular.  
a) Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta 
ordenança general, aquelles que de manera indubtable responguin a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries i 
que es realitzin en el termini que estableixen les bases reguladores, el conveni, 
acord o resolució. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses 
subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat. 

b) Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament 
del període de justificació determinat per la normativa reguladora de les 
subvencions, sempre que s'especifiqui a les bases reguladores, al conveni, 
acord o resolució. 

c) Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció 
els satisfà de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses 
subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents 
de qualsevol administració o ens públic, privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en cap cas no pot 
superar el cost total de l’activitat subvencionada.  
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’entitat Associació de Defensa 
Forestal - ADF Cassà, accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest conveni.  

SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en 
el termini que finalitza el 31 de març de 2021, la realització efectiva de l’objecte 
de la subvenció, corresponent a les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Cassà (www.cassa.cat) el compte justificatiu normalitzat, 
disponible a l’apartat “Catàleg de Tràmits”, acompanyat de la documentació 
següent: 
1. Compte justificatiu simplificat, que serà normalment l’exigida per a 
subvencions d’import inferior a 12.000,00 euros, que es presentarà segons el 
model que determini l’Ajuntament i que contindrà com a mínim la informació 
següent: 

a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments 
realitzats en compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

 



 

b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 

c) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

2. Compte justificatiu ordinari, que serà la justificació exigida, en general, per a 
subvencions d’import igual o superior a 12.000,00 euros, i que es presentarà 
segons el model que determini l’Ajuntament, però amb el contingut mínim 
següent : 

a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments 
realitzats en compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 

c) Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor 
probatori  equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència 
en el paràgraf anterior. 

d) En el cas d’adquisició de béns immobles, certificat d’un taxador 
independent degudament acreditat i inscrit al registre oficial 
corresponent. 

e) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la 
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat al pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta error o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies 
hàbils els esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb 
la indicació que, si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que s’estableixin en l’Ordenança general de 
subvencions. 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi 
concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 
anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va 
concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en 
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui.  
NOVÈ. PAGAMENT.  
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’efectuar una 
vegada justificades, d’acord amb el que preveu l’article 27 d’aquesta 
ordenança. 

2. En el cas que es tracti de subvencions per a inversions, es poden efectuar 
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificants de part de 
l’actuació subvencionada, tret que s'especifiqui una altra cosa a les bases 
reguladores, conveni, acord o resolució. 

3. El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de 
titularitat de la persona física o jurídica, o entitat beneficiària de la subvenció, i 
que prèviament haurà determinat la persona o entitat.  

 



 

4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació 
s’efectua prèvia sol·licitud expressa en casos puntuals que s’han d’explicitar en 
les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas, el termini per 
presentar les justificacions és el que s’hi hagi establert. 
En aquests casos es poden exigir garanties als perceptors, per assegurar que 
s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es compleixen els 
objectius de la subvenció. 

5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament, es pot 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 
beneficiari líquids i vençuts. 

DESÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer 
constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
en qualsevol acte, publicitat, o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. 

ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les 
obligacions següents:  

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització 
de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el 
gaudi de la subvenció. 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan 
concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals 
com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors. 

d) Comunicar a l’Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats 
comptables i registres específics exigits per les bases reguladores 
específiques. 

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 

g) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, 
inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la 
declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació 
objecte de la subvenció. 

j) Complir les obligacions en matèria de transparència. 

DOTZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries 
subcontractin les actuacions objecte de la subvenció, però les obligacions 
econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.  

 



 

TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan que ha resolt 
l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció concedida i 
de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han 
tingut en compte per concedir la subvenció. 

CATORZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT.  

a) Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 

1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 

a) Les indicades a l’art. 47 de la Llei 39/2015, PACAP . 
b) La manca o insuficiència de crèdit pressupostari. 

2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions 
de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, 
d’acord amb el que disposa l’art. 48 de la Llei 39/2015, PACAP. 

3. Quan l’acte de concessió incorri en algun dels casos esmentats 
anteriorment, l’òrgan concedent ha de procedir a la revisió d’ofici o, si escau, a 
la declaració de lesivitat i impugnació ulterior, d’acord amb el que estableixen 
els art. 106 i 107 de la Llei 39/2015, PACAP. 

4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta 
l’obligació de tornar les quantitats percebudes. 

b) Revocació de la subvenció 

El centre gestor informarà l'òrgan competent sobre la revocació de la subvenció 
en els casos següents : 
a) Quan el beneficiari hagi percebut la subvenció falsejant les condicions 

exigides o amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió. 
b) Quan hi hagi incompliment total de l’objecte, activitat o projecte 

subvencionat.  
c) Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els 

termes establerts en la convocatòria. 
d) En la resta de casos establerts per llei. 

El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar 
les al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i 
resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot 
arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. La declaració administrativa de 
revocació de la subvenció comportarà l’obligació de tornar les quantitats 
percebudes. 

c) Reintegrament de subvencions ja satisfetes 

1. Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor 
està obligat a reintegrar-ne l’excés. De la mateixa manera, estan obligats a 
reintegrar les subvencions: 

 



 

a) Els beneficiaris que han obtingut la subvenció falsejant les condicions 
exigides o amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió. 

b) Els beneficiari que han incomplert totalment o parcialment l’objectiu de 
l’actuació o projecte. 

c) Els beneficiaris que han incomplert l’obligació de justificar en els terminis 
establerts. 

d) Els beneficiaris que s'hi han resistit o que han obstruït les actuacions de 
comprovació i de control financer. 

e) Els beneficiaris que es trobin en algun altre dels supòsits previstos en la 
normativa general o específica que hi sigui aplicable. 

2. Quan l’incompliment per part del beneficiari sigui parcial i s’acrediti una 
actuació inequívoca cap a la satisfacció dels compromisos, la quantitat a  
reintegrar estarà determinada pels criteris establerts a les bases, conveni o 
acord de concessió, i si no n'hi ha, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat. 

3. Juntament amb la quantitat a reintegrar, l’ens subvencionat haurà d’ingressar 
els interessos dels excessos percebuts, calculats segons els tipus d’interès de 
demora acreditats des del moment del pagament. Els interessos de demora 
meritaran des de la data d’acord de reintegrament fins el moment del 
pagament. 

4. Aquests ingressos tenen el caràcter d’ingressos de dret públic. El període 
d’ingrés en via voluntària és l’establert amb caràcter general per als ingressos 
directes. Si no s’ingressen dins d’aquest període, s’ha de procedir per via de 
compensació o de constrenyiment, d’acord amb el Reglament general de 
recaptació. 

QUINZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la 
facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer 
es regirà pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions. 

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici 
de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 

SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. 
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que 
la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l’autorització de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
DISSETÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari 
d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i 
les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 

 



 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre 
d’altres, els següents: 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i 
dels drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 

h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 
raó de l’exercici dels seus càrrecs.  

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i imposició de les sancions previstes 
en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest 
acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i la resta de normes que hi 
siguin aplicables. 
DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES.  
Es crea una comissió de seguiment i control del present conveni, integrada per 
representants de l’Ajuntament i de l'ADF, que en general vetllarà pel 
compliment del present conveni i per la prestació òptima del servei.  
Aquesta Comissió estarà integrada per part de l'ADF pel president de l'ADF o 
persona en qui delegui, i per part de l'Ajuntament, per l'Alcalde o regidor/a 
competent i el tècnic corresponent, si escau. La Comissió es reunirà, amb la 
periodicitat necessària i a petició de qualsevol de les parts. 
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor a la firma 
del present conveni amb efectes a 1 de gener de 2020 i finalitzarà el 31 de de 
desembre de 2020 i podrà ser prorrogat per períodes anuals, fins a un màxim 
de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, 

 



 

l’addenda establirà l’import de la subvenció i els terminis d’execució i de 
justificació. 

VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic dels 
sector públic, la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, el 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, la Llei 26/2010, de 23 d’agost de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
la resta de normativa aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per 
mutu acord de les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni 
són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Són causes d’extinció d’aquest 
conveni: 

a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts. 
b) L’acord unànime de tots els firmants. 
c) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les 

obligacions assumides en el conveni per cadascuna de les parts. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.   
e) Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 

Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de 
conformitat, el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures 
d’aquest document.» 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de la subvenció per un 
import total de 6.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 200-1700-48000 
“Aportació ADF Cassà” del pressupost 2020. 
TERCER. Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la signatura 
del conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
QUART. Notificar aquest acord a l’entitat Associació de Defensa Forestal ADF Cassà. 
CINQUÈ. Publicar el text del conveni a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
SISÈ. L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per registre 
d’entrada de l’Ajuntament en el termini de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el 
present acord.  
SETÈ. Traslladar aquest acord l´àrea de medi ambient, intervenció i tresoreria 
municipal. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

15.- CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ASSESSORAMENT I CONFECCIÓ 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

Antecedents de fet. 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data  27 d’abril 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 Neòpolis consultoria sociopolítica S.L, 
amb NIF B17678194 per la contractació del servei d’assessorament i confecció 

 



 

dels pressupostos participatius 2020 de l’Ajuntament,  per 5785,12€ (IVA no 
inclòs/) 

2. RC número 220200000750 amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
104924022699 del pressupost de 2020. 

Fonaments de dret. 

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

L’objecte del contracte consisteix en la contractació del servei d’assessorament i 
confecció dels pressupostos participatius 2020 de l’Ajuntament amb Neòpolis 
consultoria sociopolítica S.L.   Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació 
d’un servei, amb valor estimat de 6999.99 € IVA Inclòs, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 104924022699 del pressupost vigent. La present contractació no altera 
l’objecte del contracte, ni supera el termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un 
contracte preexistent. 

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

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

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

Conclusions. 

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

2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb número d’operació 220200000750, per import de 6999.99€  
(iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 104924022699 de l’exercici 
2020. 

3. Vist que aquesta despesa té un cost de 5785,12€ (sense IVA), que resulta un 
import de 6999.99 € (iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
104924022699 de l’exercici 2020. 

4. Atès el pressupost aportat per Neòpolis consultoria sociopolítica S.L, amb NIF 
B17678194 per import de 6999.99 € (iva inclòs). 

Fonaments de dret. 

1. Art. 17 LCSP , 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 el servei d’assessorament i confecció dels pressupostos 
participatius 2020 de l’Ajuntament amb Neòpolis consultoria sociopolítica S.L, amb NIF 
B17678194 per import de 6999.99 € (iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
104924022699 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació del servei 
d’assessorament i confecció dels pressupostos participatius 2020 de l’Ajuntament amb 
Neòpolis consultoria sociopolítica S.L, amb NIF B17678194 per import de 5785,12€ 
(sense IVA), que resulta un import de 6999.99 € (iva inclòs), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 104924022699 de l’exercici 2020. 

TERCER.- Notificar aquest acord a Neòpolis consultoria sociopolítica S.L 

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  

16.- RECTIFICACIÓ ERROR DESTÍ DEL SUPERÀVIT 2019 

ANTECEDENTS 

Atès que el passat 9 de març de 2020 es va aprovar per Junta de Govern Local el 
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. 
Vist que encara no s’havia donat compte de la liquidació general del pressupost ni de 
l’informe  d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la 

 



 

regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 2019. 
Atès que s’han detectat errors materials en les dades consignades referents als 
romanents incorporables afectant a l’ import del romanent de tresoreria DG 2019 
Disponible i en conseqüència a l’ import de provisió de destí del superàvit per al 
finançament d’altres modificacions de crèdit.   

FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques 
poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Rectificar els errors materials de l’aprovació del destí del superàvit 2019 de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, es rectifiquen en el sentit següent: 

A l’apartat TERCER.- Allà on diu: 

 

 

Ha de dir: 

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

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

 



 

 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

17.- PROPOSTA DE SUBVENCIÓ CONVENI AMB ALTER SINERGIES FESTIVAL 
CÀNTUT 2020 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. FRANCESC VILADIU ILLANAS, amb DNI 
40333550Z, en representació d’ALTER SINERGIES SL amb NIF B17791559, de data 
20 de març de 2020, pel que sol·licita una subvenció per poder dur a terme la seva 
activitat cultural durant l’any 2020, amb un import total de 8.500,-€, s’ha instruït 
l’expedient corresponent (X2020001016). 

Vist l’informe favorable del tècnic responsable de l’àrea de cultura que es transcriu 
íntegrament d’acord amb el tenor literal següent: 

“Informe sobre la proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb 
l’entitat ALTER SINERGIES SL, pel manteniment de l’activitat cultural (Càntut-2020) de 
subvenció directa nominativa”. 

DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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 1.336.247,26 1.266.767,14 69.480,12 0,00
d. ROMANENT TRESORERIA DG 
2019 DISPONIBLE (b - c - d - e-f) 800.223,96 800.223,96 0,00 0,00

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

PREVISIÓ 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 375.030,18 375.030,18 0,00 0,00

DESTÍ DEL SUPERÀVIT O ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DE L'EXERCICI 

 



 

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions. 

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 juny, 

e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

f) L’Ordença general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

g) El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

Vista la sol·licitud de l’Entitat ALTER SINERGIES SL de subvenció per al manteniment 
de l’activitat cultural de cançons de tradició oral Festival Càntut de l’any 2020. 
Vista la proposta del text de conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva i l’Entitat ALTER SINERGIES SL per al manteniment de l’activitat cultural de 
l’any 2020. 
Vist que s’ha justificat correctament la subvenció atorgada amb bestreta de l’any 2019.  

S’INFORMA 

El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 2018-2020 
incorpora la col·laboració amb ALTER SINERGIES , per al manteniment de la seva 
activitat cultural de l’any 2020.  
El pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al 2020 conté l’aplicació 
pressupostària “300 3340 48018” “22020001125”, amb un crèdit de 8.500 euros la qual 
cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l’Ordenança General de subvencions de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la concessió directa de subvencions. 
El crèdit pressupostari és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s’incorpora a l’expedient el corresponent certificat d’existència de crèdit o 
document equivalent. 
S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que el 
sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per obtenir 
aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS. 
La subvenció té caràcter anual. 
El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  
L’objecte del conveni a celebrar amb l’entitat ALTER SINERGIES, SL no està comprés 
en els contractes regulats per la normativa contractual vigent. 
El conveni té vigència del 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, la qual no 
és superior a la legalment prevista. 
El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a màxim de 4 anys en total, i 
que la suma d’aquestes no supera el termini màxim legalment establert.  
L’aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a la 
Junta de Goven Local, atès que es tracta d’una despesa superior  a 1.000,00 euros de 
conformitat amb el Decret de 21 de juny de 2019 d’atribució de competències pròpies 
de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
Per altra banda, l’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern 
d’acord amb l’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern i 
Local aprovada per Decret de 21 de juny de 2019. 
Per tant, es proposa que la Junta de Govern resolgui l’atorgament de la subvenció i 
aprovi el text del conveni en un sol acte per avocació de competències. 

 



 

CONCLUSIÓ 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’aprovació del 
text del conveni de col·laboració amb l’entitat ALTER SINERGIES,SL per al 
manteniment de la seva activitat cultural cinematogràfica per a l’any 2020 i la 
concessió de la subvenció directa nominativa.” 

Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de 2020 hi figura 
aquest subvenció consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 
15.a de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva; i 
vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
L’aprovació de la subvenció i de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació 
correspon a la Junta de Govern Local, atès que es tracta d’una despesa igual o 
superior a 1.000,00 euros, de conformitat amb el Decret de 21 de juny de 2019, 
d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local.  
Per altra banda, l’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern Local 
per el Decret de 21 de juny de 2019, d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a 
la Junta de Govern Local.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’entitat ALTER 
SINERGIES, SL, del tenor literal següent: 
““CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I 
ALTER SINERGIES, SL PER A LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL L’EDICIÓ DEL 
FESTIVAL CÀNTUT 2020  

 ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda, l’Ajuntament de Cassà de la Selva, representada per l’alcalde, Robert Mundet i 
Anglada . 
I de l’altre, l’Entitat ALTER SINERGIES SL, amb NIF B17791559, representada per el seu 
administrador Francesc Viladiu Illanas.  

-        ANTECEDENT I MOTIVACIÓ 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva té encomanada la gestió, planificació, execució i avaluació 
de les polítiques culturals que incentivin el teixit social del municipi i els fins públics atribuïts a la 
competència local L’Ajuntament ho fa des de diferents accions, una és el Pla Estratègic de 
Subvencions 2018-2020 on es recull que el projecte finançat tingui per objecte el foment d’una 
activitat pública, d’interès social i de promoció d’una finalitat pública. 
El Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva conté una línia de 
col·laboració amb l’entitat ALTER SINERGIES,SL per al manteniment de la seva activitat 
cultural anual amb l’execució del Festival Càntut. 

L’Entitat ALTER SINERGIES,SL  té un llarg recorregut amb promoure activitats culturals, al llarg 
dels anys ha consolidat el projecte del Festival Càntut  dins la vida cultural dels cassanencs i 
cassanenques. Les seves propostes aporten valor a la cultura de la cançó de tradició oral del 
municipi i a més a més son atractives per a diferents realitats de la població i de gent d’arreu de 
Catalunya, és un festival integrador i intergeneracional.  
L’entitat desitja continuar treballant en aquesta línia i per això expressa  la conveniència de 
seguir rebent la subvenció i aprovar el conveni corresponent. En virtut de tot això, formalitzen el 
present Conveni amb subjecció als següents 

 



 

PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’entitat ALTER SINERGIES SL en els projectes, 
actuacions i serveis que s’indiquin a continuació: 
- Programació del Festival Càntut , un festival per a tots els públics al voltant de la cançó de 
tradició oral en diversos espais de Cassà de la Selva i en dates a acordar.  
Les actuacions previstes per al 2020 dins del present conveni tenen un pressupost de 8.500 
euros. 

SEGON. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA. L’Ajuntament de 
Cassà de la Selva es compromet a: 
a)    Proporcionar a l’entitat els espais  on pugui realitzar les activitats proposades dins la seva 
programació del festival. 
b)    Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a 8.500 euros per atendre les despeses 
que generin les activitats contemplades en el pacte primer. 
c) L’Ajuntament tramitarà al Progama.cat per les actuacions pactades amb Alter Sinergies 

S.L Aquestes actuacions es pagaran des de l’organització, Alter Sinergies S.L 

TERCER. COMPROMISOS DE L’ENTITAT. L’entitat es compromet a: 
a) Destinar l’import íntegre de la subvenció a la seva activitat de difusió de la cançó de 
tradició oral, objecte de la subvenció. 
b) Fomentar i participar en aquelles activitats culturals que puguin aportar algun element 
singular a partir de la cançó de tradició oral . 
c)    Apropar la programació del Festival Càntut a la població de Cassà de la Selva  
d) Programar i organitzar el Festival Càntut de Cassà amb una programació de concerts, 
actuacions, cursos en relació a la temàtica. 
e)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte 
a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i control de la l’Ajuntament de Cassà de la Selva, la Sindicatura de Comptes i 
altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
f)   Comunicar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a 
la presentació de la sol·licitud; 
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;  
h)  Incloure el logotip de la l’Ajuntament de Cassà de la Selva en la documentació i en els 
mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
i)     Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
j)     Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.  
k)   A assumir la titularitat, l’organització, gestió de la programació i producció del festival. Els 
drets d’aquest conveni no els cedirà ni traspassarà a cap altra professional sense autorització 
prèvia de l’Ajuntament. 
l)    A la contractació dels grups, assistència als artistes durant el festival i  comprovació que les 
quotes de les assegurances socials es corresponen. Els drets de SGAE si s’escau. 
m)  Gestió de lloguers d’equips tècnics necessaris i dels espais cedits per la realització de les 
diferents actuacions. Deixar els espais cedits en les mateixes condicions que s’han trobat. 
n)    Gestió del pressupost 
o)  Responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per un mal ús en la celebració 
dels festivals i dels danys que es puguin ocasionar en els espais públics cedits per part de 
l’Ajuntament. 
p)    Gestió del web del festival i coordinar la roda de premsa. 
q)    Coordinar les tasques de comunicació amb l’Ajuntament. 
r)    Coordinar que les entitats locals participin del projecte i la programació. 
s)  Haurà de disposar una assegurança de RC per danys a tercers que es poguessin ocasionar 
durant i com a conseqüència de les edicions dels Festivals per un import mínim de 600.000 €. 

 



 

QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular.  
a)  Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta ordenança 
general, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, que resultin estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que 
estableixen les bases reguladores, el conveni, acord o resolució. En cap cas el cost de 
l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat. 

b)  Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació 
determinat per la normativa reguladora de les subvencions, sempre que s'especifiqui a les 
bases reguladores, al conveni, acord o resolució. 

a) Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els satisfà 
de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els 
impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els 
impostos personals sobre la renda. 

CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o 
ens públic, privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions i altres ingressos compatibles amb la de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en cap 
cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.  

SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’entitat ALTER SINERGIES SL, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en 
aquest conveni. 
  
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 31 de març de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, corresponent 
a les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cassà (www.cassa.cat) el compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat “Catàleg de Tràmits”, acompanyat de la 
documentació següent: 

1. Compte justificatiu simplificat, que serà normalment l’exigida per a subvencions d’import 
inferior a 12.000,00 euros, que es presentarà segons el model que determini l’Ajuntament i que 
contindrà com a mínim la informació següent: 
a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en 

compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 

c) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació 
de la procedència dels ingressos i subvencions. 

2. Compte justificatiu ordinari, que serà la justificació exigida, en general, per a subvencions 
d’import igual o superior a 12.000,00 euros, i que es presentarà segons el model que determini 
l’Ajuntament, però amb el contingut mínim següent : 
a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en 

compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 

 



 

c) Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori  equivalent 
que constin en la relació a la qual es fa referència en el paràgraf anterior. 

d) En el cas d’adquisició de béns immobles, certificat d’un taxador independent 
degudament acreditat i inscrit al registre oficial corresponent. 

e) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació 
de la procedència dels ingressos i subvencions. 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la subvenció 
es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al pacte 
cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta error o deficiències, haurà 
de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que presenti les 
al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es consideraria 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixin en l’Ordenança 
general de subvencions. 

VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual 
es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el beneficiari es proposa 
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les 
quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. 
  
NOVÈ. PAGAMENT.  
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’efectuar una vegada 
justificades, d’acord amb el que preveu l’article 27 d’aquesta ordenança. 

2. En el cas que es tracti de subvencions per a inversions, es poden efectuar pagaments a 
compte a mesura que es vagin presentant justificants de part de l’actuació subvencionada, tret 
que s'especifiqui una altra cosa a les bases reguladores, conveni, acord o resolució. 

3. El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de titularitat de la 
persona física o jurídica, o entitat beneficiària de la subvenció, i que prèviament haurà 
determinat la persona o entitat.  

4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia 
sol·licitud expressa en casos puntuals que s’han d’explicitar en les bases específiques o en 
l’acte de concessió. En aquest cas, el termini per presentar les justificacions és el que s’hi hagi 
establert. En aquests casos es poden exigir garanties als perceptors, per assegurar que 
s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la 
subvenció. 

5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament, es pot efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 

DESÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en qualsevol acte, 
publicitat, o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja 
hagi estat realitzada. 

ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions següents:  

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat 
i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 

 



 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si 
escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

d) Comunicar a l’Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de 
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada 
cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases 
reguladores específiques. 

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

g) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en 
qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions 
que siguin objecte de subvenció. 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció. 

j) Complir les obligacions en matèria de transparència. 

DOTZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de la subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran 
d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.  

TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan que ha resolt l’atorgament de la 
subvenció té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la subvenció en el cas 
que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció. 

CATORZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT.  

a) Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 

1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 
a) Les indicades a l’art. 47 de la Llei 39/2015, PACAP . 

b) La manca o insuficiència de crèdit pressupostari. 

2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l’ordenament 
jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, d’acord amb el que disposa l’art. 48 
de la Llei 39/2015, PACAP. 

3. Quan l’acte de concessió incorri en algun dels casos esmentats anteriorment, l’òrgan 
concedent ha de procedir a la revisió d’ofici o, si escau, a la declaració de lesivitat i impugnació 
ulterior, d’acord amb el que estableixen els art. 106 i 107 de la Llei 39/2015, PACAP. 

4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l’obligació de tornar 
les quantitats percebudes. 

 



 

b) Revocació de la subvenció 

El centre gestor informarà l'òrgan competent sobre la revocació de la subvenció en els casos 
següents : 
a) Quan el beneficiari hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o 

amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió. 

b) Quan hi hagi incompliment total de l’objecte, activitat o projecte subvencionat.  

c) Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes 
establerts en la convocatòria. 

d) En la resta de casos establerts per llei. 

El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció, i li concedirà 
un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les al·legacions que consideri 
oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan 
competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. La 
declaració administrativa de revocació de la subvenció comportarà l’obligació de tornar les 
quantitats percebudes. 

c) Reintegrament de subvencions ja satisfetes 

1. Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne 
l’excés. De la mateixa manera, estan obligats a reintegrar les subvencions: 
a) Els beneficiaris que han obtingut la subvenció falsejant les condicions exigides o 

amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió. 

b) Els beneficiari que han incomplert totalment o parcialment l’objectiu de l’actuació o 
projecte. 

c) Els beneficiaris que han incomplert l’obligació de justificar en els terminis establerts. 

d) Els beneficiaris que s'hi han resistit o que han obstruït les actuacions de comprovació i 
de control financer. 

e) Els beneficiaris que es trobin en algun altre dels supòsits previstos en la normativa 
general o específica que hi sigui aplicable. 

2. Quan l’incompliment per part del beneficiari sigui parcial i s’acrediti una actuació inequívoca 
cap a la satisfacció dels compromisos, la quantitat a  reintegrar estarà determinada pels criteris 
establerts a les bases, conveni o acord de concessió, i si no n'hi ha, s’aplicarà el criteri de 
proporcionalitat. 

3. Juntament amb la quantitat a reintegrar, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos 
dels excessos percebuts, calculats segons els tipus d’interès de demora acreditats des del 
moment del pagament. Els interessos de demora meritaran des de la data d’acord de 
reintegrament fins el moment del pagament. 

4. Aquests ingressos tenen el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via 
voluntària és l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressen dins 
d’aquest període, s’ha de procedir per via de compensació o de constrenyiment, d’acord amb el 
Reglament general de recaptació. 

QUINZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la facultat de 
verificar pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té 

 



 

la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan 
obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es 
considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, 
si escau, hi puguin correspondre. 

SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les actuacions subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les condicions 
normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

DISSETÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts a 
l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com 
són, entre d’altres, els següents: 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que 
dirigeix. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i 
el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 

h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici dels seus càrrecs.  

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables, 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu 
de les infraccions comeses. 

DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; 

 



 

l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i la resta de normes 
que hi siguin aplicables. 

DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que sigui 
necessari, per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació 
de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que 
sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que puguin 
sorgir en l’aplicació d’aquest, es podrà crear una comissió de seguiment formada per dos 
representants de cada part. 

VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor a la firma del present 
conveni amb efectes a 1 de gener de 2020 i finalitzarà el 31 de de desembre de 2020 i podrà 
ser prorrogat per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant 
addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà l’import de la subvenció i els terminis 
d’execució i de justificació. 

VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es 
regeix per la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic dels sector públic, la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, la Llei 26/2010, de 
23 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 
resta de normativa aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les 
parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts.                        
L’acord unànime de tots els firmants.               
L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el conveni per 
cadascuna de les parts.                                      
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.              
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat, el signen 
en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.” 

SEGON. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquest acord es preveu que per Decret d'Alcaldia es puguin modificar el percentatge 
de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i 
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment 
no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat. 

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa i reconeixer l’obligació de la subvenció per 
un import total de VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (8.500,-€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300 3340 48018 del pressupost 2020. 

QUART. Notificar aquest acord a l’entitat ALTER SINERGIES, S.L. 

CINQUÈ. Publicar el text del conveni a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

SISÈ. L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per registre 
d’entrada a l’Ajuntament en el termini de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el 
present acord. 

RESULTAT:  APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT 

 



 

18.- AUTORITZAR A JVL LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA 
A L'HABITATGE DEL C/ JOSEP TARRADELLAS NÚM. 8 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la documentació presentada per JVL  per a la construcció una piscina descoberta 
de 6x3 m al jardí de l’habitatge situat al carrer de Josep Tarradellas núm. 8 
(E202000XXXX de data 11 de maig de 2020) 
Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 12 de maig de 2020, que copiat 
literal diu: 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obra i documentació presentada per JVL (RE núm. 
E202000XXXX de data 11 de maig de 2020), per construir una piscina descoberta de 
6x3 m al jardí de l’habitatge situat al carrer de Josep Tarradellas, núm. 8. 
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). 
La proposta se situa en sòl urbà consolidat i compleix els paràmetres urbanístics que li 
són d’aplicació. 
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: 

1. el projecte executiu VISAT  
2. el full d’assumeix del coordinador de seguretat i salut 

• Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pel tècnic director 

A efectes de revisió de la liquidació d’ICIO i taxa, el pressupost estimatiu de les obres 
és de  9.649,53 euros, d’acord amb l’annex de l’ordenança fiscal núm. 3. 

La previsió de residus a generar és de 2,70 tones. 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 150 € (a dipositar a un gestor 
autoritzat). 
L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 625 €.” 
Atès l’informe del cap de serveis jurídics municipals de data 12 de maig de 2020, que 
conclou el següent : 
“INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO a la Junta de Govern Local que autoritzi 
la sol·licitud de llicència d’obra presentada per JVL (RE núm. E2020002938 de data 11 
de maig de 2020), per construir una piscina descoberta de 6x3 m al jardí de l’habitatge 
situat al carrer de Josep Tarradellas, núm. 8, d’acord amb 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 JVL les obres per a la construcció d’una piscina descoberta de 
6x3 m al jardí de l’habitatge situat al carrer de Josep Tarradellas núm. 8 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 9.649,53 euros 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 9.649,53 €: 
ICIO: 367,92 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 154,00 € 

TERCER Aprovar l’autoliquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31:  
Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 625,00 € 

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 150,00 euros (2,70 tones de residus previstos) i de l’empresa 
EXCAVACIONS I TRANSPORTS ANDREU JUANALS SL. 

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

1. el projecte executiu VISAT  
2. el full d’assumeix del coordinador de seguretat i salut 

• Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pel tècnic director 

CINQUÈ: 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. 

SISÈ:  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. 

SETÈ: 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. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

19.- OBRA D'EMERGÈNCIA PER AFECTACIONS D'URGÈNCIA CONSISTENT EN 
LA REPARACIÓ I NOU TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT 
PARAL·LEL A LA RIERA SUSVALLS 

RELACIÓ DE FETS 

1. Atesos els informes de serveis tècnics municipals i de l’òrgan de contractació de 
data 7 de maig de 2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels 
contractes menors i de motivació de la necessitat del contracte menor que diu:  

“ANTECEDENTS 

1.- Durant els dies d’episodi de pluja intensa es van produir avingudes d’aigua 
importants que ja havien afectat zones en que el temporal Glòria va causar 
danys.   

2.- D’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 7 de 
maig de 2020, a ran de les fortes pluges enregistrades del 20 al 22 d’abril de 
2020 pel temporal de llevant es van enregistrar fins a 98,4 litres/m² durant tot el 
temporal i fins a 90,8 litres/m² la matinada del dia 21 al 22 segons dades del 
meteocassa. Durant el temporal es va produir una incidència al municipi que va 
necessitar tota una sèrie d’intervencions d’emergència per tal de restablir a la 
major brevetat possible l’estat de normalitat alterada.  

3.- D’acord amb l’esmentat informe tècnic de data 7 de maig de 2020 la principal 
intervenció es va centrar a pal·liar els danys que es van produir per avingudes 
d’aigua importants afectant la Riera Susvalls amb el trencament d’un col·lector 
d’aigües residuals. 

 



 

4.- Atès que es va comunicar als Serveis Tècnics Municipals la incidència 
derivada dels efectes del temporal que va provocar l’actuació d’emergència.  

5.- Des de l’àrea de Serveis Tècnics, s’han hagut d’encarregar a diverses 
empreses privades l’execució de forma immediata, tota una sèrie de treballs 
necessaris per començar a restablir l’ordre alterat. Els treballs encarregats i 
iniciats en aquest sentit, es desglossen a continuació: 

Esfondrament de part del col·lector d'aigües fecals a la Riera Susvalls per 
esllavissada del marge, a uns  300 m del passeig ferrocarril entre les parcel·les 
39 i 41 del polígon 11, i vessament d’aigües fecals a la riera, que motiva la 
restitució d’urgència del tub 

· Contractista: GERMANS CAÑET XIRGU, S.L. amb CIF B17537812. 
· Valor Estimat del Contracte: 36.482,52 € IVA inclòs. 

A la vista dels antecedents exposats i el contingut de l’anterior informe tècnic, els 
Serveis i/o Àrees municipal van encomanar la prestació immediata de l’execució 
d’obra d’emergència. 

Les actuacions requerides es van iniciar de manera immediata, complint el 
termini màxim d’un mes establert a 120.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

Atesa la naturalesa dels danys i els treballs realitzats a data d’avui l’obra 
encarregada s’està executant, restant pendent de finalització una part d’aquesta.  

Atès que l’article 120.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic; anuncia que serà competent per a l’adjudicació i execució dels 
treballs necessaris per a l’atenció de les necessitats sobrevingudes l’òrgan de 
contractació.  

Atès que els treballs encomanats ascendeixen a una xifra inicial de 36.482,52 € 
IVA inclòs euros essent aquesta quantia inferior al 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost per a l’any 2020 i així, de conformitat amb la Disposició 
Addicional Segona de la LCSP la competència original per a la contractació és 
de l’alcaldia si bé aquesta competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local. 
Vist el Decret núm. 2020/000874 de 11 de maig de 2020 pel qual es declara la 
situació d’emergència temporal degut al temporal dels dies 20, 21 i 23 d’abril.  

 



 

 

 

 



 

Per tant, en vista dels informes tècnics en data 07/05/2020 i de les actuacions 
realitzades. 

FONAMENTS DRET 

1..- Condicions Administratives Particulars d’aplicació als contractes.  

L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
preveu el règim excepcional de la tramitació d’emergència per contractar de manera 
immediata a causa d’esdeveniments catastròfics i de situacions que comportin un greu 
perill.   

En virtut d’aquest règim excepcional l’Ajuntament pot ordenar el que sigui necessari 
per posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, sense 
subjectar-se als requisits formals establerts per la LCSP, inclòs el de la existència de 
crèdit suficient. 

Atenent a que els diferents Serveis municipals van haver d’acudir a mitjans externs per 
a la prestació dels serveis i execució de les obres necessàries per a posar remei de 
forma immediata a l’esdeveniment catastròfic produït i a la conseqüent situació de 
greu perill per a les persones, sense la prèvia aprovació del corresponents Plecs 
tècnics ni administratius, als contractes relacionats anteriorment els serà d’aplicació 
les següents condicions administratives particulars: 

- Objecte, Valor estimat, pressupost base de licitació i termini d’execució: segons les 
especificacions indicades a cada contracte en el present acord. 

- No Divisió en Lots: La no divisió en lots està justificada per la pròpia situació 
d’emergència dels serveis i obres a realitzar per tal de garantir la seguretat de les 
persones. Aquesta immediatesa i urgència en la contractació i execució de les 
prestacions està lligada directament a la disponibilitat de les empreses a contractar, 
circumstàncies excepcionals que veten la possibilitat de divisió en lots.      

- Capacitat per contractar i solvència: queda acreditada mitjançant Declaració 
responsable de les empreses contractistes, en atenció a l’article 140 de la LCSP, 
mitjançant les quals les empreses, sota la seva responsabilitat, declaren que no 
incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració, que es troben al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que reuneixen la 
solvència tècnica o professional, econòmica i financera necessària legalment 
requerida per als respectius contractes.   

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses que presentin la 
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, 
quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració 
o quan sigui necessari pel bon desenvolupament del contracte. 

No s’exigeix classificació als contractistes respecte al contractes d’obres en atenció als 
valors estimats dels contractes, inferiors a 500.000 €, de conformitat amb l’article 77 
de la LCSP. 

A l’expedient s’han incorporat les referides Declaracions responsables dels 
contractistes. 

 



 

- Garantia Definitiva i Assegurança: no s’exigeix garantia definitiva ni assegurança 
atenent a la immediatesa de la contractació així com al fet que la majoria dels 
contractes, o en el seu cas la major part del contracte, ja ha estat totalment executada.  

- Revisió de preus: No es preveu la revisió de preus atès els terminis d’execució 
establerts. 

- Responsabilitat del contractista: De conformitat amb el que disposa l’article 196 de la 
LCSP, el contractista serà responsable de tots els danys i perjudici directe i indirectes 
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte. Si els danys i perjudici ocasionats fossin conseqüència 
immediata i directa d’una ordre donada per l’Administració, aquesta serà responsable 
dintre del límits senyalats a les lleis. 

- Termini de garantia: El termini de garantia serà d’un any a partir de la data de 
recepció de les obres, o acta d’ocupació efectiva. 

- Modificació, Incompliment defectuós, Demora en la execució i Resolució: Són 
d’aplicació els previsions legals generals establertes als articles 192 a 195 de la LCSP.  

- Prerrogatives i facultats de l’Administració: Dintre dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta la 
prerrogativa d’interpretar els contractes administratiu, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista a causa de l’execució dels contractes, suspendre l’execució, 
acordar la seva resolució i determinar els seu efectes. 

Igualment, l’òrgan de contractació ostenta les facultats d’inspecció de les activitat 
desenvolupades pel contractista durant l’execució del contracte, en els terminis i amb 
els límits establerts a la LCSP, per cada tipus de contracte. 

2.- Tramitació d’emergència de l’expedient. 

Els contractes relacionats es tramiten per tràmit d’emergència, de conformitat a l’article 
120 de la LCSP. 

El règim excepcional establert a l’article 120 de la LCSP permet ordenar l’execució de 
les actuacions que es considerin necessàries per pal·liar els danys ocasionats i 
remeiar la situació de perill generada pels esdeveniments catastròfics, en aquest cas 
les intenses pluges caigudes el 15 de novembre de 2018, tot això sense necessitat de 
subjecció als requisits formals establerts a la LCSP, inclòs la existència de crèdit 
suficient. 

Així, i ateses les circumstàncies concurrents (emergència, immediatesa de serveis a 
executar,etc.), l’expedient s’ha tramitat amb posterioritat al inici d’execució dels 
contractes sense l’aprovació prèvia de: Plecs administratius, tècnics, acreditació de 
suficiència de crèdit, informes justificatius de la necessitat dels contractes, ni els 
informes tècnics ni jurídics oportuns. 

Conforme l’establert pel citat article 120, la totalitat d’actuacions objecte de 
contractació han estat iniciades o s’iniciaran amb anterioritat al termini d’1 mes des de 
l’episodi de pluja intensa del dia 22 d’abril declarat com a situació d’emergència. 

Respecte als tràmits de publicitat, presentació d’ofertes, valoració d’aquestes i 
proposta d’adjudicació, aquests tenen la consideració de formalitats procedimentals 
que no han pogut respectar-se atesa la situació d’emergència i greu perill existent. 

 



 

Es recorda als contractistes que de conformitat amb l’article 120.1d) LCSP les 
actuacions executades resten subjectes a les prescripcions establertes a la LCSP per 
al contractes tramitats de forma ordinària sobre compliment dels contractes, recepció i 
liquidació de les prestacions.    

Atès que els treballs encomanats ascendeixen a una xifra inicial de 36.482,52 € IVA 
inclòs sent aquesta quantia inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost per a 
l’any 2.020 i així, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP la 
competència original per a la contractació és de l’alcaldia si bé aquesta competència 
s’ha delegat a la Junta de Govern Local. 
Vist el Decret núm. 2020/000874 de 11 de maig de 2020 pel qual es declara la 
situació d’emergència temporal degut al temporal dels dies 20, 21 i 23 d’abril.  

Per tant, en vista dels informes tècnics en data 07/05/2020 i de les actuacions 
realitzades  

3.- Reserva de crèdit (RC).  

En cadascun dels expedients administratius electrònics que s’incoaran als efectes de 
convalidar les contractacions realitzades per emergència i constarà la Reserva de 
Crèdit corresponent a cadascuna d’elles. 

4.- 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). 

5.- 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. 

6.- D’acord amb el decret d’alcaldia 1292/2019, de data 21 de juny de 2019 de 
delegació de competències efectuades per l’Alcalde a favor de la Junta de Govern 
Local. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER- Convalidar, autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de 
les actuacions d’esfondrament de part del col·lector d'aigües fecals a la Riera Susvalls 
per esllavissada del marge, a uns  300 m del passeig ferrocarril entre les parcel·les 39 
i 41 del polígon 11, i vessament d’aigües fecals a la riera, que motiva la restitució 
d’urgència del tub per GERMANS CAÑET XIRGU, S.L., amb NIF: B-17537812, per 
import de TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (36.482,52 € IVA inclòs), a càrrec de la partida 
pressupostària 601 1532 61900 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Establir que les prescripcions tècniques i les condicions administratives 
particulars que regeixen aquest contractes corresponen a les exposades en el present 
acord, a les contingudes als corresponent Informe tècnic dels corresponents Serveis i 
al pressupost presentat pel contractista, que obren a l’expedient. El compliment dels 
contractes, la recepció i la liquidació de les prestacions estan subjectes al que preveu 

 



 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per als contractes 
tramitats de forma ordinària.   

TERCER.- Publicar al Perfil del Contractant aquest acord d’aprovació  de l’expedient 
que regula aquesta contractació i la seva adjudicació, tal i com exigeix l’article 117 de 
la Llei de Contracte del Sector Públic. 

QUART.- Notificar aquest acord als adjudicataris i comunicar l’acord als serveis 
municipals interessats en aquesta contractació. 

CINQUÈ.-  Notificar aquest acord a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

SISÈ.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i contractació municipal i donar-ne 
compte a la propera Junta de Govern Local. 

RESULTAT:  APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT  

20.- CONTRACTE MENOR OBRA EMERGÈNCIA PER AFECTACIONS DEL 
TEMPORAL GLÒRIA CONSISTENTS EN L'ARRENJAMENT DE CAMINS QUE HAN 
PATIT DESPERFECTES A CAUSA DEL TEMPORAL 

RELACIÓ DE FETS 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 6 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 necessàries les obres d'emergència pel 
temporal Glòria d’arranjament de camins malmesos pel temporal. 

Vista aquesta necessitat, el tècnic proposa la contractació menor per tal de 
realitzar diferents actuacions: neteja de l'acumulació de fangs, sorra i 
vegetació, les arrencades del material base, els clots i reguerons, repàs del 
ferm, perfilat dels pendents, aportació de material i neteja de cunetes; segons 
el pressupost amb data 14/02/2020 adjunt a l'expedient. 

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

Segons article 18, 19 i 20 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, 
l'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els seus treballadors 
rebin les informacions necessàries i s'adoptin les mesures de seguretat 
oportunes per dur a terme els treballs encomanats al full d'encàrrec que haurà 
de signar abans de l'inici de les obres. 

Expedient relacionat amb Exp. núm. X2020000454 on s'especifica i s’engloben 
les diferents contractacions per la situació d'emergència pel temporal Glòria.” 

2. Atès l’informe complementari de l’arquitecte tècnic municipal de data 15 de maig 
de 2020, que diu:   

 



 

“En motiu de les pluges esmentades es van fer diverses contractacions 
d’emergència, detallades a l’expedient X2020000454 de contractacions 
d’actuacions d’emergència pel temporal Glòria, en base l’article 120 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu el règim 
excepcional de la tramitació d’emergència per contractar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics i de situacions que comportin un greu perill.   

Una d’aquestes obres contractades era la numero 2, detallada tot seguit: 
2. Actuacions a camins: garantir l’accessibilitat de vehicles en punts concrets dels 
camins on hi havia habitatges (acumulació de fangs, arrencades del material de 
base, clots i reguerons, repàs de ferm, perfilat de pendents, aportació de material 
granular i neteja de cunetes) 
_Camí de Veïnat Esclet n 5 Can Farrés. Canvi de tub perquè és petit i queda 
descobert.  
_Camí Veïnat Esclet n 17 Ca l'Oller, Riera Gotarra molta sorra al camí. 
_Camí Veïnat Esclet n 16 Can ViIlabella, Riera Gotarra molta sorra i fang al pas 
que delimita amb caldes. 
_Camí Veïnat Serinyà n 36 Can flota, riera Cagarella sorra al passallís. 
_Camí Veïnat Serinyà n 39 Casa nova can Sixte, riera Verneda sorra al passallís. 
_Camí Veïnat Serinyà cap a la Pineda Fosca. 
_Camí Veïnat Verneda 25, ca n'Abras, camí malmès. 
_Camí Veïnat Verneda 21, Can Mercader, can Vilallonga petit, xargais i s'han fet 
recs a cada costat camí. 
_Camí Veïnat Verneda 22, de Mas Bassets a Can Bota, neteja rec i camí amb fang 
pel rec. 
_Camí Veïnat Verneda 23, Can Bota, passallís brut de branques i camí malmès. 
_Camí Can Vilallonga, xargais camí amb fang 
_Camí Veïnat Verneda, pas entre dues rieres que va de Can vilallonga camí amb 
xargais. 
_Camí Veïnat Verneda, entre barraca caçadors i el Coll de llumanera camí amb 
xargais importants i molta sorra i fang. 
_Camí Veïnat Verneda, entre dues rieres entrant per la vinya d'en Salvi, camí amb 
xargais importants i molta sorra i fang. 
_Camí Veïnat de Matamala, de Can Granics a Can Puig, anivellament i aportació 
de subbase perduda. 
_Camí Veïnat de Matamala, passallís de la resclosa d'en carbó. Reomplir materials 
i formigonar. 
_Camí Veïnat de Matamala, des de Carrer Puig d'Arques,  zona Can Virgili, 
arrencada de subbase i refer trencaigües amb aportació de material. 

· Contractista: SITJAS, S.C. amb CIF J-17378399. 
· Valor Estimat del Contracte: 25.606,18 € IVA inclòs. 

Aquesta actuació ha estat realitzada i es passa a la Junta de Govern Local de 
18/05/2020 per formalitzar l’acord de contractació en base l’informe de 26/02/2020 
que consta a l’expedient X2020000520. Aplicació pressupostària 2020 601 1532 
61900 RC 220200000613.” 

3. Atès el pressupost presentat per SITJAS, S.C.,  amb NIF: J-17378399, per import 
de 25.606,18€ IVA inclòs.  

4. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200000613, per import de VINT-I-CINC MIL SIS-
CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (25.606,18€ IVA inclòs), a càrrec de 
la partida pressupostària 601 1532 61900 de l’exercici 2020. 

 



 

5. Vist que aquesta despesa té un cost de VINT-I-UN MIL CENT SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (21.162,14€ sense IVA), que resulta un import 
total de VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(25.606,18€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 61900 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. 

5. D’acord amb el decret d’alcaldia 1292/2019, de data 21 de juny de 2019 de 
delegació de competències efectuades per l’Alcalde a favor de la Junta de 
Govern Local. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Contractar l'obra d'emergència pel temporal Glòria per tal de realitzar 
diferents actuacions: neteja de l'acumulació de fangs, sorra i vegetació, les arrencades 
del material base, els clots i reguerons, repàs del ferm, perfilat dels pendents, 
aportació de material i neteja de cunetes, amb l’empresa SITJAS, S.C.,  amb NIF: 
J-17378399,  per import de VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS (25.606,18€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 
61900 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Convalidar, autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de 
l'obra d'emergència pel temporal Glòria per tal de realitzar diferents actuacions: neteja 
de l'acumulació de fangs, sorra i vegetació, les arrencades del material base, els clots i 
reguerons, repàs del ferm, perfilat dels pendents, aportació de material i neteja de 
cunetes, amb l’empresa SITJAS, S.C.,  amb NIF: J-17378399, per import de VINT-I-
UN MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (21.162,14€ 
sense IVA), que resulta un import total de VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SIS EUROS 
AMB DIVUIT CÈNTIMS (25.606,18€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 
601 1532 61900 de l’exercici 2020. 

TERCER.-  Notificar aquest acord a l’empresa SITJAS, S.C.. 

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 AMB ESMENA PER UNANIMITAT 

21.- CONTRACTE MENOR DOBRES DURGÈNCIA PER AFECTACIONS DEL 
TEMPORAL GLÒRIA EN ANULAR EL PASSALLÍS MALMÈS AFECTAT PEL 
TEMPORAL DE LA RIERA VERNEDA I LA REALITZACIÓ D'UN NOU PASSALLÍS 

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 necessàries les obres d'emergència pel 
temporal Glòria realitzar un nou passallís a la riera Verneda. 

Vista aquesta necessitat, el tècnic proposa la contractació menor per tal de 
realitzar un nou passallís a la riera Verneda que ha estat malmès pel temporal 
on s'han descalçat els tubs existents, s'han esllavissat els laterals i la llera s'ha 
aprofundit; segons el pressupost nº 14/2020 amb data 13/02/2020 adjunt a 
l'expedient. 

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

Segons article 18, 19 i 20 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, 
l'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els seus treballadors 
rebin les informacions necessàries i s'adoptin les mesures de seguretat 
oportunes per dur a terme els treballs encomanats al full d'encàrrec que haurà 
de signar abans de l'inici de les obres. 

Expedient relacionat amb Exp. núm. X2020000454 on s'especifica i s’engloben 
les diferents contractacions per la situació d'emergència pel temporal Glòria.” 

  
2. Atès l’informe complementari de l’arquitecte tècnic municipal de data 15 de maig 

de 2020, que diu:   

“En motiu de les pluges esmentades es van fer diverses contractacions 
d’emergència, detallades a l’expedient X2020000454 de contractacions 
d’actuacions d’emergència pel temporal Glòria, en base l’article 120 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu el règim 
excepcional de la tramitació d’emergència per contractar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics i de situacions que comportin un greu perill.   

Una d’aquestes obres contractades era la numero 1, detallada tot seguit: 
Passallís Veïnat d’Esclet de la Riera Verneda. per tal de realitzar un nou passallís a 
la riera Verneda que ha estat malmès pel temporal on s'han descalçat els tubs 
existents, s'han esllavissat els laterals i la llera s'ha aprofundit. Cal enderrocar el 
passallis existent i fer-ne un de nou 

 



 

Aquesta actuació NO ha estat realitzada atès el gran cabal d’aigua existent des de 
les pluges esmentades i per les que han anat succeint fins a data d’avui, perquè no 
ha disminuït suficientment per a poder realitzar la obra prevista. 
Es passa a la Junta de Govern Local de 18/05/2020 per formalitzar l’acord de 
contractació en base l’informe de 26/02/2020 que consta a l’expedient 
X2020000522. Aplicació pressupostària 2020 601 1532 61900 RC 220200000612.” 

3. Atès el pressupost presentat per TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLAS, S.L.,  amb 
NIF: B-17573478, per import de 33.450,57€ IVA inclòs.  

4. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200000612, per import de TRENTA-TRES MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
(33.450,57€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 61900 de 
l’exercici 2020. 

5. Vist que aquesta despesa té un cost de VINT-I-SET MIL SIS-CENTS QUARANTA-
CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (27.645,10€ sense IVA), que resulta un import 
total de TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (33.450,57€ IVA inclòs), a càrrec de la partida 
pressupostària 601 1532 61900 de l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET 

6. 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). 

7. 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. 

8. 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. 

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

10. D’acord amb el decret d’alcaldia 1292/2019, de data 21 de juny de 2019 de 
delegació de competències efectuades per l’Alcalde a favor de la Junta de 
Govern Local.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Contractar l'obra d'emergència pel temporal Glòria per tal de realitzar un 
nou passallís a la riera Verneda que ha estat malmès pel temporal on s'han descalçat 
els tubs existents, s'han esllavissat els laterals i la llera s'ha aprofundit, amb l’empresa 
TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLAS, S.L.,  amb NIF: B-17573478,  per import de 

 



 

TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS (33.450,57€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 
61900 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Convalidar, autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de 
l'obra d'emergència pel temporal Glòria per tal de realitzar un nou passallís a la riera 
Verneda que ha estat malmès pel temporal on s'han descalçat els tubs existents, s'han 
esllavissat els laterals i la llera s'ha aprofundit, amb TREBALLS AGRÍCOLES 
VIÑOLAS, S.L.,  amb NIF: B-17573478, per import de VINT-I-SET MIL SIS-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS (27.645,10€ sense IVA), que resulta 
un import total de TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (33.450,57€ IVA inclòs), a càrrec de la partida 
pressupostària 601 1532 61900 de l’exercici 2020. 

TERCER.-  Notificar aquest acord a l’empresa TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLAS, 
S.L.. 

QUART - Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i contractació municipal i 
donar-ne compte a la propera Junta de Govern Local. 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 AMB ESMENA 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
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