
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE JUNY DE 
2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000018  
Caràcter: Sessió Ordinària telemàtica 
Data: 22 de juny de 2020 
Hora d’inici:  19:15 h 
Hora de fi: 19:45 h 

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 

Ignacio López Salvador, Secretari 
Núria Josa Arbonés, Interventora 

Amb veu i sense vot: 
Nuria Salvans Pérez 
Carla Matilla Rubirola 

Assessor, sense veu i sense vot:  
Alfons Martínez Domènech 
  
Absents: 
Lourdes Martin Toro 

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 DE 15/06/2020, SESSIÓ 
TELEMÀTICA  

2.- ACORD APROVACIÓ CERTIFICACIONS 8 I 9 OBRA BARRI ANTIC 

 



 

Desenvolupament de la sessió  

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

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15/06/2020, SESSIÓ 
TELEMÀTICA 

RELACIÓ DE FETS  

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 15/06/2020, sessió telemàtica, signada pel secretari de l’òrgan.  

FONAMENTS DE DRET  

a. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
(LBRL).  

3.- AUTORITZAR A PRC LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE NOU HABITATGE 
DEL VEÏNAT DE MONT-ROIG 25 BIS 

4.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE ICR SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT DEL BAR ANOMENAT TRÈVOL SITUAT AL CARRER RAVAL 80 

5.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE MCR SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT DEL BAR ANOMENAT FONT SITUAT AL PASSEIG VILARET 1 BXS 

6.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CANCELACIÓ DEL CONTRACTE 
DE RENTING DE L’EQUIP KM 1060L 

8.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT PEL PROGRAMA DE 
SUPORT ECONÒMIC PER AL SERVEI DE SOCORRISME DE LES PISCINES D'ÚS 
PÚBLIC DE TITULARITAT O GESTIÓ MUNICIPAL (PT15) 

9.- PROPOSTA D'ACORD D'INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DERIVAT DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE L’ACM PER SERVEIS DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D’AUDITORIA 
PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 



 

b. Arts. 110, 111 i 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).  
c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  
d. Art. 58 del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM).  
e. Art. 52 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).  
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF).  
g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans 
mecanogràfics a les corporacions locals.  

Per tot això, S’ACORDA:  

Primer.- APROVAR l’acta de la sessió ordinària telemàtica de data 15/06/2020, 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.- ACORD APROVACIÓ CERTIFICACIONS 8 I 9 OBRA BARRI ANTIC 

PROPOSTA RESOLUCIÓ PER A L’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS 8 I 9 
DE L’OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER REFORMA DELS CARRERS DEL NUCLI 
ANTIC, FASE III: CARRER D’AVALL, PLAÇA SANT PERE I CARRER REVEREND 
JOAQUIM BOSCH 

RELACIO DE FETS 

Atesa l’execució de l’obra del projecte d’obra local ordinària de reforma de casc antic 
Fase III, adjudicada a l’empresa EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA 
TARRÉS, S.L., amb NIF B-55038525, per un import de 265.755,49 euros (IVA del 21% 
inclòs), finançada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 601 1600 62300 2018. 

Atès el contracte administratiu de l’obra esmentada en el paràgraf anterior signat entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’empresa EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA 
PÚBLICA TARRÉS, S.L. 

Vist l’acta de comprovació del replanteig de l’obra de 12 de juny de 2018. 

Atès que el director de l’obra, el Sr. JFS, el director de l’execució material de l’obra, 
QJE, han donat conformitat i han signat la CERTIFICACIÓ NÚMERO 8 (E2020000359, 
el dia 16-1-2020), en data 30 de marc, 6 d’abril respectivament, d’aquesta obra que 
s’ha executat durant el mes de novembre de 2019, per un import de DOTZE MIL 
CINC-CENTS TRENTA SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS ( 12.537,28 euros), 

 



 

representant un increment respecte de l’import del pressupost total d’adjudicació de 
dos mil set-cents setanta nou euros amb catorze cèntims (2.779,14 euros), i vist que 
aquest increment ja va estar aprovat pel DECRET d’APROVACIÓ DE LES 
VARIACIONS D’AMIDAMENTS DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DELS 
CARRERS DEL CASC ANTIC, FASE III: CARRER D’AVALL, PLAÇA DE SANT PERE I 
CARRER DEL REVEREND JOAQUIM BOSCH, d’1 d’abril de 2020 

Atès que els director de l’obra, el Sr. JFS, arquitecte i QJE, arquitecte tècnic han signat 
la CERTIFICACIÓ NÚMERO 9 (E2020002426, el dia 7-4-2020), en data 6 de maig de 
2020, d’aquesta obra que s’ha executat durant el mes d’abril, per un import de DOS 
MIL CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA SIS CÈNTIMS (2.114,86 euros), 
corresponents al Modificat 1 del projecte, que va estar aprovat pel mateix DECRET 
d’APROVACIÓ DE LES VARIACIONS D’AMIDAMENTS DEL PROJECTE EXECUTIU 
DE REFORMA DELS CARRERS DEL CASC ANTIC, FASE III: CARRER D’AVALL, 
PLAÇA DE SANT PERE I CARRER DEL REVEREND JOAQUIM BOSCH, d’1 d’abril 
de 2020. 

Atès que aquesta alcaldia en data de 01-04-2020 i decret núm. 2020/675, va aprovar 
la variació d’amidaments del projecte executiu de l’obra local ordinària de reforma dels 
carrers del Casc Antic, FASE III: carrer d’Avall, Plaça Sant Pere i carrer Reverend 
Joaquim Bosch, i que representa un increment de 2.114,86 € iva inclòs.  

Atès l’informe emès pels tècnics directors de l’obra, en data de 6 de maig de 2020, en 
relació a la revisió de tapes de diferents serveis que estaven mal fixades. 

Atesa l’acta de recepció de l’obra signada que consta a l’expedient administratiu 
electrònic.  

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 la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP), que preveu que “els expedients de contractació iniciats abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior...”.   

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

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar les certificacions número 8 i 9, presentades per EXCAVACIONS 
TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, S.L., corresponents a l’obra local ordinària 
de reforma dels carrers del Casc Antic, FASE III: carrer d’Avall, Plaça Sant Pere i 
carrer Reverend Joaquim Bosch, per import d’obra executada de  DOTZE MIL CINC-
CENTS TRENTA SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS ( 12.537,28 euros) i DOS 
MIL CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA SIS CÈNTIMS (2.114,86 euros), 
respectivament i que corresponen al mes FEBRER I ABRIL DE 2020, IVA del 21% 
inclòs. 

 



 

SEGON.- Reconèixer l’obligació de la despesa de les factures número 2019026 i 
2019031, i reconèixer l’obligació per import de dotze mil cinc-cents trenta set euros 
amb vint-i-vuit cèntims (12.537,28 euros) i dos mil cent catorze euros amb vuitanta-sis 
cèntims (2.114,86 €) respectivament, signades per l’arquitecte tècnic municipal en data 
de 6 de maig de 2020 a EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, 
S.L. , amb càrrec a les partides 601. 1600. 62300 i 601.1532.  61903 del pressupost 
vigent segons document comptables 220180009384 i  220200003677, respectivament 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària EXCAVACIONS 
TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, S.L. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- AUTORITZAR A PRC LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE NOU HABITATGE 
DEL VEÏNAT DE MONT-ROIG 25 BIS 

RELACIO DE FETS 

Vista la documentació presentada per PRC per tramitar la modificació del projecte del 
nou habitatge situat al Veïnat de Mont-roig, núm. 25 bis -Polígon 11, Parcel.la 235 del 
cadastre de rústica. (E202000XXXX de data 29 de maig de 2020) 
Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 8 de juny de 2020, que copiat 
literal diu : 
“ El  promotor va presentar en dates 13 i 14 de març de 2018 el certificat final d’obra 
de l’habitatge i documentació complementària.  Al certificat final d’obra i al seu annex 
es feia constar que mancava construir l’aparcament i que s’havien introduït 
modificacions durant l’obra segons documentació visada al juny de 2017. 

L’ajuntament encara no ha emès l’assabentat i conformitat al comunicat previ de 
primera ocupació presentat pel Sr. PRC en data 14 de març de 2018 atès que 
mancava que el promotor presentés la documentació necessària perquè l’ajuntament 
aprovés les modificacions realitzades respecte al projecte aprovat en el seu dia. 

En data 29 de maig de 2020 (RE núm. E202000XXXX) el promotor ha presentat la 
modificació de projecte del nou habitatge situat al Veïnat de Mont-roig, núm. 25bis, 
(polígon 11, parcel.la 235 del cadastre de rústica), on s’hi fan constar les modificacions 
realitzades respecte al projecte aprovat en el seu dia i s’acompanyen plànols de planta 
i alçats definitius. 
A la documentació presentada s’hi fa constar que l’habitatge construït està distribuït en 
una sola planta amb 3 habitacions dobles, un bany, cuina, sala d’estar menjador, i que 
té una superfície construïda d’habitatge de 135.15 m2, havent anul·lat l’aparcament 
previst inicialment. 

Per tant, les modificacions realitzades consisteixen principalment en la no construcció 
del garatge tancat (en lloc d’això s’ha habilitat una zona pavimentada exterior 
destinada a zona d’aparcament) i en la modificació de la distribució interior de 
l’habitatge. 
En data 2 de juny de 2020 el promotor ha presentat fotografies de l’obra acabada (RE 
núm. E202000XXXX). 

 



 

Les modificacions presentades impliquen una reducció de la superfície construïda 
respecte al projecte aprovat en el seu dia, resultant un habitatge unifamiliar aïllat de 
superfície construïda 135,15 m2 més un petit annex a la façana oest de 1,19 m2, 
resultant per tant una superfície construïda total final de 136,34 m2. 

Conclusió: 

S’informa favorablement la modificació del projecte d’acord amb els plànols visats el 
26 de maig de 2020 i presentats en data 29 de maig de 2020 (RE núm. 
E202000XXXX).” 
Atès l’informe del cap de serveis jurídics municipals de data 16 de juny de 2020, que 
conclou el següent : 
“ INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO L’APROVACIÓ PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL de la sol·licitud de MODIFICACIÓ DEL PROJECTE presentada per 
PRC (RE núm. E202000XXXX de data 29 de maig de 2020), del nou habitatge situat al 
Veïnat de Mont-roig, núm. 25bis, (polígon 11, parcel.la 235 del cadastre de rústica) 
d’acord amb les condicions 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 PRC  la modificació de la llicència concedida mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2014 per a la  construcció de 
nou habitatge al veïnat de Mont-roig núm. 25bis que consisteixen principalment en la 
no construcció del garatge tancat (en lloc d’això s’ha habilitat una zona pavimentada 
exterior destinada a zona d’aparcament) i en la modificació de la distribució interior de 
l’habitatge. 

SEGON: Advertir-vos que aquesta modificació de 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  

4.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE ICR SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT DEL BAR ANOMENAT TRÈVOL SITUAT AL CARRER RAVAL 80 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la documentació presentada per  ICR per comunicat el canvi de titularitat del bar 
ara anomenat TREVOL situat al carrer Raval núm. 80. (E202000756 de data 2 de 
març de 2020) 

Atès que es va presentar una comunicat inicial on demanaven que el canvi de 
titularitat es s’havia de fer a nom de JCP (E201900XXXX de data 17 de desembre de 
2019) i que posteriorment van comunicar que havien comés un error i que el canvi de 
nom s’havia de tramitar a nom de ICR. 
Atès l’informe de l’activitat emès per en JGP, enginyer industrial, assessor municipal, 
de 30 de març de 2020 que copiat diu: 
“ Antecedents 
En data 17 de desembre de 2019, el Sr. ACM, sol·licita no realitzar el canvi de titular 
del Bar – Restaurant situat al C/ Raval 80. 

En la mateixa data, 17 de desembre de 2019, el Sr. JJCP, comunica que és el nou 
titular del Bar – Restaurant situat al C/ Raval 80. 

En data 17 de gener de 2020, la Sra. ICR, familiar del Sr. JJCP, comunica que hi ha 
hagut un error i que serà ella el nou titular del Bar – Restaurant situat al C/ Raval 80. 

En data 27 de gener de 2020 s’emet informe en el sentit de que: 

El Sr. JJCP, ha d’aportar renúncia del procediment de canvi de nom, i que es 
continuï a favor del seu familiar, la Sra. ICR 

La Sra. ICR ha d’aportar la declaració responsable de transmissió de l’activitat 
i la declaració responsable de seguretat alimentaria degudament signada. 

  
En data 30 de gener de 2020, el Sr. JJCP, aporta renúncia del procediment de canvi de 
nom, i que es continuï a favor del seu familiar, la Sra. ICR 

En data 3 de febrer de 2020, la Sra. ICR, aporta la declaració responsable de 
seguretat alimentaria degudament signada. 

Per tot això, informo: 

Que d’acord amb l’article 14 de la Llei 16/2015, s’ha executat correctament la 
transmissió de la habilitació per exercir l’activitat del Bar – Restaurant situat al C/ 

 



 

Raval 80. 
Que es pot donar per iniciada l’activitat de Bar – Restaurant, que promou la Sra. ICR, 
amb NIF XXXX5225X, situat al C/ Raval 80, i l’Ajuntament es pot donar per assabentat 
advertint-l’hi dels aspectes que s’esmenten a continuació: 

• L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions. 

• L’activitat complirà les ordenances municipals, pel que fa als equips de ventilació 
i a la producció de sorolls. 

• Les característiques, els requeriments tècnics i les mesures correctores de 
l’establiment així com  l’exercici de l’activitat s’hauran d’ajustar permanentment a 
la documentació presentada; havent de comunicar qualsevol modificació que s’hi 
realitzi així com el canvi de titularitat o el cessament. 

• L’activitat i les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de 
sotmetre a les diverses inspeccions periòdiques reglamentàries. 

• L’horari de l’activitat queda limitat a la normativa d’horaris comercial de la 
Generalitat de Catalunya o altre que la substitueixi. 

• El rebedor per a ús de clients, al trobar-se en zona exterior, caldrà vetllar que 
s’acompliran els  paràmetres de protecció sonora. 

• Atès que els lavabos es troben a l’exterior, cal vetllar que s’acompliran els  
paràmetres de protecció sonora durant el seu ús. 

• El pati exterior ha de restar sempre sense terrassa, en cap cas es podrà utilitzar 
pels clients. “ 

Atès  l’informe  de  la tècnica de Medi Ambient de data 5 de juny de 2020, que copiat 
literal diu: 

“ En data 3 de febrer de 2020 i número E202000XXXX, la Sra. ICR presentà al registre 
municipal la declaració responsable necessària per realitzar la inscripció al registre 
sanitari de minoristes en alimentació municipal del bar-restaurant el Trèvol, del carrer 
Raval, 80, de Cassà de la Selva.  
En base a aquesta petició, aquesta activitat ha estat inscrita al registre d’establiments 
minoristes en alimentació del municipi de Cassà de la Selva, d’acord amb els “Criteris 
registrals per a establiments minoristes d’alimentació de Catalunya”, publicat per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  
La inscripció a l’esmentat registre sanitari ha estat realitzada en data 4 de juny de 
2020, amb el número 17044-1103-0-6-01048. “ 
Atès que en l’expedient consta que els interessats han presentat la corresponent 
autoliquidació, segons indica l’ordenança fiscal núm. 9 

FONAMENTS DE DRET 

Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 4/3/2009 per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per 
l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i 
publicat al DOGC en data 11/11/2009. 
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 2019/1292 de data 21 de juny de 2019.   

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per  ICR del canvi de titularitat 
del bar ara anomenat TREVOL situat al carrer Raval núm. 80 Bxs., d’acord amb el que 
s’indica en l’informe tècnic que consten en aquest acord. 
SEGON. Advertir als interessats que caldrà donar compliment a les condicions 
imposades pels Serveis Tècnics Municipals que s’indiquen a continuació, així com les 
que disposa la legislació vigent: 

• L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions. 

• L’activitat complirà les ordenances municipals, pel que fa als equips de ventilació 
i a la producció de sorolls. 

• Les característiques, els requeriments tècnics i les mesures correctores de 
l’establiment així com  l’exercici de l’activitat s’hauran d’ajustar permanentment a 
la documentació presentada; havent de comunicar qualsevol modificació que s’hi 
realitzi així com el canvi de titularitat o el cessament. 

• L’activitat i les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de 
sotmetre a les diverses inspeccions periòdiques reglamentàries. 

• L’horari de l’activitat queda limitat a la normativa d’horaris comercial de la 
Generalitat de Catalunya o altre que la substitueixi. 

El promotor disposarà en tot moment de la documentació següent: 

- Contracte d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil en què pugui 
incórrer en l’exercici de l’activitat (amb un capital assegurat mínim d’acord 
amb l’article 80 del Decret 112/2010).  

- Totes les autoritzacions/controls sectorials preceptives per l’exercici de 
l’activitat. 

- Contractes reglamentaris pel manteniment de les instal·lacions (industrials, 
incendis...).   
En aquest sentit es manifesta expressament que s’ha de portar a terme la 
reglamentària revisió anual dels extintors portàtils. 

TERCER.- En el vostre cas heu de tenir en compte que donat que alguns dels espais 
destinats a l’ús dels clients ens troben a l’exterior hi heu de tenir especial cura en la 
protecció sonora, concretament: 

• El rebedor per a ús de clients, al trobar-se en zona exterior, caldrà vetllar que 
s’acompliran els  paràmetres de protecció sonora. 

• Atès que els lavabos es troben a l’exterior, cal vetllar que s’acompliran els  
paràmetres de protecció sonora durant el seu ús. 

QUART. Advertir-vos que el pati exterior ha de restar sempre sense terrassa, que 
en cap cas podrà ésser utilitzat pels clients, i que en cap moment aquest canvi de 
titularitat implica poder-ne fer ús. 

CINQUÈ. Inscriure l’activitat al registre municipal d’establiments minoristes en 
alimentació amb el número : 

 



 

77044-1103-0-6-01048. 

SISÈ. Notificar aquest acord a la interessada, tot indicant els recursos que 
corresponguin 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

5.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE MCR SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT DEL BAR ANOMENAT FONT SITUAT AL PASSEIG VILARET 1 BXS. 

RELACIÓ DE FETS 

Vist el comunicat presentat per MCRM  per al canvi de titularitat del bar anomenat 
CAN FONT situat al Passeig Vilaret núm. 1 Bxs. que figurava a  nom d’ OMR 
(E202000XXXX de data 29 de gener de 2020) 
Atès l’informe de l’activitat emès per en JGP, enginyer industrial, assessor municipal, 
de 3 de febrer de 2020 que copiat diu: 
“ Antecedents 

En data 12 de febrer de 2020, la Sra. MCRM, amb DNI 34938905L comunica el canvi 
de titular del Bar- Cafeteria situat al Passeig Vilaret, 1 “Bar Font”, ara explotat pel seu 
fill, el Sr. OM Rodríguez amb NIF 40361331B, aportant: 

Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d’una comunicació prèvia. 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària. 
Document de transmissió de l’activitat signat pel Sr. OM, la Sra. MCR i la CB.AT, 
propietària del local. 
Còpia del DNI del Sr. OM i de la Sra. MCR 
Còpia del pagament de les taxes. 

L’activitat disposa de habilitació donada per Junta de Govern de data 28 d’abril de 
2011, atorgat en base al Projecte i certificat de funcionament d’un local destinat a Bar-
Cafeteria redactat per l’Arquitecte JSA, Visat 2011400975. 

Conclusions 

Es valora “Favorablement” el canvi de titular, atès que la documentació aportada es 
correspon al que determina l’article 14 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

L’exercici de l’activitat es basarà a les consideracions següents: 

- Adreça de l’establiment: Passeig Vilaret, núm. 1 

- Dades relatives a les persones responsables i representants: 
▪ MCRM, amb DNI XXXX8905X 

- Tipus d’establiment: Ac t i v i t a t de r es tau rac i ó (BAR-
CAFETERIA). 

- Aforament màxim autoritzat: 49 persones 
- Condicions particulars:  

a) Les establertes en la normativa vigent per aquest tipus d’establiment. 

 



 

b) Mantenir permanentment les condicions de l’establiment i les mesures 
correctores i de seguretat d’acord amb la documentació tècnica de 
presentada i sotmetre l’activitat i les diferents instal·lacions a les inspeccions 
periòdiques reglamentàries. 

Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de com a mínim un capital 
assegurat de 300.000 €”  
Atès  l’informe  de  la tècnica de Medi Ambient de data 5 de juny de 2020, que copiat 
literal diu: 
“ En data 12 de febrer de 2020 i número E202000XXXX es presentà al registre 
municipal la documentació pel canvi de titular de l’activitat de bar situada al passeig 
Vilaret núm. 1 de Cassà de la Selva, amb nom Bar Can Font, que passa a ser titularitat 
de la Sra. MCRM.  
Entre la documentació presentada adjunta la declaració responsable necessària per 
realitzar la inscripció al registre sanitari de minoristes en alimentació municipal del bar. 
En base a aquesta petició, aquesta activitat ha estat inscrita al registre d’establiments 
minoristes en alimentació del municipi de Cassà de la Selva, d’acord amb els “Criteris 
registrals per a establiments minoristes d’alimentació de Catalunya”, publicat per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  
La inscripció a l’esmentat registre sanitari ha estat realitzada en data 5 de juny de 
2020, amb el número 17044-1101-0-2-01049” 
Atès que en l’expedient consta que els interessats han presentat la corresponent 
autoliquidació, segons indica l’ordenança fiscal núm. 9 

FONAMENTS DE DRET 

Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 4/3/2009 per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per 
l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i 
publicat al DOGC en data 11/11/2009. 
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 2019/1292 de data 21 de juny de 2019.   

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per  MCRM del canvi de 
titularitat del bar ara anomenat CAN FONT situat al Passeig Vilaret núm. 1 Bxs., 
d’acord amb el que s’indica en l’informe tècnic que consten en aquest acord. 

SEGON. Advertir als interessats que caldrà donar compliment a les condicions 
imposades pels Serveis Tècnics Municipals que s’indiquen a continuació, així com les 
que disposa la legislació vigent: 

• L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions. 

 



 

• L’activitat complirà les ordenances municipals i mapa de sorolls, pel que fa 
als equips de ventilació i a la producció de sorolls de l’activitat, així com a 
les establertes en la normativa vigent per aquest tipus d’establiment 

• Les característiques, els requeriments tècnics i les mesures correctores de 
l’establiment així com  l’exercici de l’activitat s’hauran d’ajustar 
permanentment a la documentació presentada; havent de comunicar 
qualsevol modificació que s’hi realitzi així com el canvi de titularitat o el 
cessament. 

• L’activitat i les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de 
sotmetre a les diverses inspeccions periòdiques reglamentàries. 

• Mantenir permanentment les condicions de l’establiment i les mesures 
correctores i de seguretat d’acord amb la documentació tècnica de 
presentada i sotmetre l’activitat i les diferents instal·lacions a les 
inspeccions periòdiques reglamentàries. 

• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de com a mínim un 
capital assegurat de 300.000 €”  

TERCER.- Inscriure l’activitat al registre municipal d’establiments minoristes en 
alimentació amb el número : 
17044-1101-0-2-01049. 

QUART. Notificar aquest acord a la interessada, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 

RELACIÓ DE FETS 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva és titular de la Residència per a gent gran “Sant 
Josep”, que figura inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb les 
dades següents: 

A) Núm. de registre: S03576 CENTRE DE DIA SANT JOSEP 
Nom del servei: Centre de dia de la residència per a gent gran “Sant Josep” 
Tipologia del servei: Servei de centre de dia per gent gran de caràcter temporal o 
permanent 

 



 

Data d’inscripció:01/04/97Capacitat del servei:25 (12 places públiques, 13 places 
privades) 
Adreça del servei: Rambla onze de Setembre, 77 
Municipi: Cassà de la Selva 
Codi postal:17244 
Comarca: Gironès 
Entitat titular: Ajuntament de Cassà de la Selva 
Qualificació de l’entitat: entitat d’iniciativa pública 

B) Núm. de registre: S00170 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
Nom del servei: Residència per a gent gran “Sant Josep” (servei de llar residència o 
residència assistida) 
Tipologia del servei: servei de llar, residència per gent gran de caràcter temporal o 
permanent 
Data d’inscripció:04/11/88Capacitat del servei:74 (41 places col·laborades i 33 places 
privades) 
Municipi: Cassà de la Selva 
Codi postal:17244 
Comarca: Gironès 
Entitat titular: Ajuntament de Cassà de la Selva 
Qualificació de l’entitat: Entitat d’iniciativa pública 

Respecte els serveis socials especialitzats, la titularitat de la competència per a la 
prestació del servei és el municipi, el qual de conformitat amb l’article 85 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pot utilitzar qualsevol de 
les formes de gestió de serveis que preveu la llei. 

En data 12 juny de 2020 el Ple municipal, en sessió extraordinària, aprova el conveni 
que formalitza l’encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Cassà de la Selva a SUMAR, 
Serveis Públics d’acció social de Catalunya, SL, per a la gestió de la Residència 
Geriàtrica Sant Josep, amb data d’entrada en vigor l’1 de juliol de 2020. 
Atès que a partir de l’1de juliol de 2020 la gestió de la Residència per a gent gran 
“Sant Josep”, ja no es realitzarà mitjançant un organisme autònom, i la Residencia 
disposa de 13 places privades del servei de Centre de Dia Sant Josep, i 33 places 
privades del servei de Residència Geriàtrica Sant Josep, i varis serveis 
complementaris, cal establir els preus públics d’aquests serveis 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

 



 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar, amb efectes 1 de juliol de 2020, l’establiment dels preus públics 
per als serveis de la Residència per a gent gran “Sant Josep” segons el següent detall:  

a) CENTRE DE DIA SANT JOSEP 

Tipologia del servei: Servei de centre de dia per gent gran de caràcter temporal o 
permanent 

a.1) Usuaris de nou ingrés - Preus exercici 2020: Els preus públics a aplicar als 
usuaris de caràcter privat de nou ingrés a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord 
són els que es detallen a continuació: 

 

Els usuaris de nou ingrés hauran de fer efectiu un dipòsit en concepte de garantia per 
l’import corresponent al cost de 15 dies de la quota mensual. 

Aquest dipòsit s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancaria al compte que 
s’indiqui des de la direcció del centre i sempre abans del dia acordat d’ingrés al centre. 

En el moment que per qualsevol motiu es resolgui el present contracte i es doni per 
finalitzada l’estada, l’usuari tindrà dret que li sigui retornada la quantitat dipositada en 
el seu dia, amb el ben entès que estigui al corrent del pagament de tots els serveis 
prestats per la residència, i que hagi anunciat  la baixa voluntària amb un preavís de 
15 dies. 

a.2.) Usuaris de nou ingrés - Preus exercici posteriors: Els preus a aplicar en els anys 
posteriors al de l’entrada en vigor d’aquesta acord seran els de referència pel 2020 
actualitzats amb efectes 1 de gener de cada any, en funció del IPC interanual de 
desembre de Catalunya. Aquesta actualització es formalitzarà mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local. 

a.3) Usuaris ja residents: Pels usuaris ja residents al centre amb caràcter privat, a la 
data d’entrada en vigor d’aquests preus se’ls mantindrà les condicions incloses en el 
seu contracte assistencial, amb les actualitzacions anuals previstes en el seu 
contracte. 

b) RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 

Tipologia del servei: servei de llar, residència per gent gran de caràcter temporal o 
permanent 

b.1) Usuaris de nou ingrés - Preus exercici 2020: Els preus públics a aplicar als 
usuaris de caràcter privat de nou ingrés a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord 
són els que es detallen a continuació: 

ÚS DEL SERVEI IMPORT
Laborables de dilluns a divendres, excepte festius(€/Mes) 713,06 €
Dissabtes, diumenges i festius entre setmana (€/dia) 61,36 €
Festius especials: Nadal i Cap d' Any (€/dia) 120,70 €

 



 

 

 

b.2.) Usuaris de nou ingrés - Preus exercici posteriors: Els preus a aplicar en els anys 
posteriors al de l’entrada en vigor d’aquesta acord seran els de referència pel 2020 
actualitzats amb efectes 1 de gener de cada any, en funció del IPC interanual de 
desembre de Catalunya. Aquesta actualització es formalitzarà mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local. 

b.3) Usuaris ja residents: Pels usuaris ja residents al centre amb caràcter privat, a la 
data d’entrada en vigor d’aquests preus se’ls mantindrà les condicions incloses en el 
seu contracte assistencial, amb les actualitzacions anuals previstes en el seu 
contracte. 

c) SERVEIS COMPLEMENTARIS 

c.1) Preus exercici 2020: Els preus públics a aplicar a tots els usuaris pels serveis 
complementaris a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord són els que es detallen a 
continuació: 

 

ESTADA PERMANENT IMPORT
Nivell de dependència baixa (€/mes) 1.479,65 €
Nivell de dependència mitja (€/mes) 1.701,85 €
Nivell de dependència alta (€/mes) 1.919,00 €

ESTADA TEMPORAL IMPORT
1 mes (€/mes) 2.096,46 €
15 dies (€/15 dies) 1.145,85 €
1 setmana (€/setmana) 643,88 €
de dijous tarda a a dilluns matí (€/estada) 389,42 €
1 nit laborable  (€/nit) (*) 13,39 €
1 nit festiu/dissabte o diumenge  (€/nit) (*) 20,19 €
1 nit festiu especial (€/nit) (*) 39,15 €
1 dia laborable (24hores de servei)  (€/dia) 69,34 €
1 dia festiu, dissabte o diumenge (€/dia) 91,69 €
1 dia festiu especial: Nadal i Cap d' Any  (€/dia) 155,71 €
(*)Només per usuaris habituals al servei de centre de dia

SERVEI DE PODOLOGÍA(*) IMPORT
Quirodopia 1 (ungles) (€/sessió) 20,25 €
Quirodopia 2 (durícies)  (€/sessió) 20,25 €
Quirodopia 3 (complerta)  (€/sessió) 23,00 €
Cura i repàs  (€/sessió) 15,25 €
(*) Aquests serveis són gratuïts per les persones afiliades aalguna de les següents mútues: CASER
MUTUA GENERAL DE CATALUNYA,DKV, SANITAS I MEDIFIATC.

 



 

 

 

 

 

 

Els usuaris de nou ingrés hauran de fer efectiu un dipòsit en concepte de garantia per 
l’import corresponent al cost de 15 dies de la quota mensual. 

Aquest dipòsit s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancaria al compte que 
s’indiqui des de la direcció del centre i sempre abans del dia acordat d’ingrés al centre. 

En el moment que per qualsevol motiu es resolgui el present contracte i es doni per 
finalitzada l’estada, l’usuari tindrà dret que li sigui retornada la quantitat dipositada en 
el seu dia, amb el ben entès que estigui al corrent del pagament de tots els serveis 
prestats per la residència, i que hagi anunciat  la baixa voluntària amb un preavís de 
15 dies. 

TRANSPORT ADAPTAT IMPORT

SERVEI PER A USUARIS DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA
Domicili-Centre/centre-domicili(nucli urbà de Cassà) (*) 147,90 €
Domicili-Centre/centre i/o domicili(nucli urbà de Cassà)  (*) 74,46 €
Domicili-Centre/centre-domicili(Campllong, Llambilles i Sant Andreu)  (*) 169,32 €
Domicili-Centre/centre i/o domicili(Campllong, Llambilles i Sant Andreu)  (*) 95,88 €
Domicili-Centre/centre-domicili(Llagostera, Caldes de M. , Riudellots i QUart)  (*) 179,52 €
Domicili-Centre/centre i/o domicili(Llagostera, Caldes de M. , Riudellots i QUart)  (*) 106,08 €

TRASLLATS VARIS
Visita al CAP( anar i tornar) 4,23 €
Visita al CAP + acompanyament( anar i tornar) 12,75 €
Visita mèdica al parc Martí i Julià (espera màxima 1 hora) 36,98 €
Visita mèdica al parc Girona ciutat (espera màxima 1 hora) 42,33 €
Hora addicional d' espera pels desplaçaments 11,22 €
Desplaçament al nucli urbà de Cassà (serveis social, fer compra, etc..) 11,22 €
Altres desplaçaments particulars (per a cada km.) 1,28 €
(*)Pels usuaris del servei de centre de dia de dilluns a divendres , excepte festiu

SERVEI DE PERRUQUERIA IMPORT
Marcar amb laca (€/servei) 9,99 €
Marcar i escuma (€/servei) 13,78 €
Tallar (€/servei) 12,24 €
Tint (€/servei) 21,44 €
Depilació cara (€/servei) 4,60 €
Marcar amb secador (€/servei) 9,18 €

ETIQUETATGE IMPORT
Etiquetatge roba (€/unitat) 0,36 €
Etiquetatge plàstic  (€/unitat) 0,46 €

ACOMPANYAMENTS DIVERSOS IMPORT
Acompanyament realitzat per personal del centre (€/hora) 9,18 €

AJUDES TÈCNIQUES IMPORT
Lloguer d' ajudes tècniques (caminadors, cadires, etc..) (€/mes) 20,00 €

 



 

c.2.) Preus exercici posteriors: Els preus a aplicar en els anys posteriors al de l’entrada 
en vigor d’aquesta acord seran els de referència pel 2020 actualitzats amb efectes 1 
de gener de cada any, en funció del IPC interanual de desembre de Catalunya. 
Aquesta actualització es formalitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local. 

SEGON.- Els preus públics per centre de dia, residència assistida i serveis 
complementaris i s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu 
primers dies del mes següent en el que s’ha prestat el servei. En els casos d’alta o 
baixa en la recepció del servei de residència i centre de dia es cobrarà la quota 
corresponent als dies d’estada efectiva. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE 
DE RENTING DE L’EQUIP KM 1060L 

RESULTAT:  RETIRAT PER UNANIMITAT  

8.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT PEL PROGRAMA DE 
SUPORT ECONÒMIC PER AL SERVEI DE SOCORRISME DE LES PISCINES D'ÚS 
PÚBLIC DE TITULARITAT O GESTIÓ MUNICIPAL (PT15) 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions pel finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona 
(PT15), per a l’any 2020. Atesa la despesa de serveis de socorrisme per a la piscina 
municipal, amb un pressupost de 29.475,84 euros.  

FONAMENTS DE DRET  

Bases específiques reguladores de subvencions pel finançament del servei de 
socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació 
de Girona (PT15) (BOP núm. 26 de 7 de febrer de 2020).  

Convocatòria de subvencions pel finançament del servei de socorrisme a les piscines 
d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (PT15), per a 
l’any 2020 (BOP núm. 109 de 8 de juny de 2020).  

Per tot això, S’ACORDA: 

ÚNIC.- Aprovar sol·licitud de subvenció a Dipsalut, per import de 20.000 euros, per al 
finançament del servei de socorrisme de la piscina municipal de Cassà de la Selva, 
per a l’any 2020.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

9.- PROPOSTA D'ACORD D'INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DERIVAT DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE L’ACM PER SERVEIS DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D’AUDITORIA 
PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 

 



 

RELACIÓ DE FETS 

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les 
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent 
legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord 
marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les 
demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les 
necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació detectades a partir 
de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’estudis i 
contractació de l’entitat. 
2.- D’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 17 de juny de 2019 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 25 de novembre 
de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la 
intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses 
que han resultat seleccionades en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen: 
1. Adade Auditores SA – Lot 4.1 
2. Audicubic SL – Lots 1.3; 2.3; 4.3 i 5.3 
3. Audria Auditoría y Consultoría SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 5.1; 5.2 i 5.4 
4. Auren Auditores SP SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4 
5. BNFIX Pich Auditories SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.2 i 4.4. 
6. Boraudit SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.2 i 4.4 
7. Consultoría en Gestión Innovadora SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 
5.1; 5.2 i 5.3  
8. Cortes y Asociados Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 4.1; 4.2; 4.3; 
4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4 
9. Crowe Auditores España SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 
3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4 
10. Deloitte SL – Lots 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 5.2 i 5.4 
11. Ernst & Young SL – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.4: 5.1 i 5.4 
12. Faura-Casas Auditors Consultors SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 
3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4 
13. Gabinete Tècnico de Auditoría y Consultoría SA – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4 
14. GPM Auditors Associats SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 3.2; 4.1; 4.2; 4.4; 5.1; 
5.2 i 5.4 
15. KPMG Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 4.1; 4.2; 4.3 i 4.4 
16. Mazars Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.4; 5.1; 5.2 i 5.4 
17. Morison ACPM Auditores SLP – Lots 1.1; 2.1; 3.1; 4.1 i 5.1 
18. Oneseven Auditoria Consultoria SL – Lots 4.1 
19. Pleta Auditores SLP – Lots 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 3.1; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1 i 5.3 
20. Pricewaterhousecoopers Auditores SL – Lots 2.1 i 4.1 
21. RSM Spain Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;  2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 
3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4 
22. Uniaudit Oliver Camps SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2;2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 
4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4 

 



 

3.- La formalització dels contractes de l’Acord marc amb les empreses seleccionades 
es va dur a terme en data 23 de desembre de 2019, un cop transcorregut el termini 
previst en l’article 153.3 de la LCSP. 

4.- En data 10 de juny de 2020 la Intervenció municipal va elaborar el Pla anual de 
control financer per a l’exercici 2020, on s’acredita la manca de recursos propis per a 
la realització de les actuacions de control previstes per a 2020 i s’estableixen les 
següents actuacions a realitzar amb la col·laboració de firmes privades de auditoria 
com a coadjuvants de la Intervenció: 

5.- En data 16 de juny de 2020 la Intervenció municipal informa sobre les condicions 
de contractació d’aquestes actuacions, establint-se 4 lots objecte de contractació 

P A C F 
20/7

Auditoria financera de 
l’Organisme Autònom 
Residència Geriàtrica 
Sant Josep, exercici 
2019

OOAA 
Residencia 
Geriàtrica 
Sant Josep

Obligatòria Contractació 
firma privada 
auditoria

P A C F 
20/8

Auditoria financera de 
l ’empresa municipal 
G e s t i ó d e S e r v e i s 
Munic ipals, exerc ic i 
2019

Gestió de 
Serveis 
Municipals 
Cassà, SL

Obligatòria Contractació 
firma privada 
auditoria

P A C F 
20/9

Actuació de control 
sobre la legalitat dels 
e x p e d i e n t s d e 
contractes menors de 
l ’ A j u n t a m e n t d e 
l’exercici 2019

Ajuntament 
de Cassà Seleccionada

Contractació 
firma privada 
auditoria

P A C F 
20/10

Aud i to r ia opera t i va 
sobre la gest ió del 
u s u a r i s d e l e s 
insta l · lac ions de la 
p i s c i n a m u n i c i p a l 
coberta.

Gestió de 
Serveis 
Municipals 
Cassà, SL

Seleccionada
Contractació 
firma privada 
auditoria

P A C F 
20/11

Control f inancer de 
beneficiaris sobre les 
s u b v e n c i o n s 
nominatives de l’àrea de 
s e r v e i s c u l t u r a l s i 
serveis esportius, de 
l’exercici 2019.

Ajuntament 
de Cassà Seleccionada

Contractació 
firma privada 
auditoria

 



 

 

FONAMENTS DE DRET 
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

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

L’Acord marc té com a objecte els serveis de col·laboració d’operadors econòmics 
amb les intervencions locals per a la realització de les obligacions de control intern, i 
es qualifica com a contracte de serveis dividit en vint unitats de licitació, havent-se 
d’observar en l’adjudicació de cada unitat de licitació a un mínim de tres i a un màxim 
d’empreses determinat segons l’àmbit territorial provincial de cada unitat de licitació, 
segons consta a la clàusula dotzena del PCAP. 

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 
221.4 de la LCSP. 

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es 
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com 
per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de 
contractació dels ens locals. 

D’acord amb el decret d’alcaldia 608/2015, de data 19 de juny de 2015 de delegació 
de competències efectuades per l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local. 

Per tot això, S’ACORDA: 

LOT 1
Import màxim 

sense IVA IVA
Import màxim 

total 2020
Import màxim 

sense IVA IVA
Import màxim 

total 2021
Auditoria financera de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica 
Sant Josep, exercici 2019 3.575,00 750,75 4.325,75 3.575,00 750,75 4.325,75 8.651,50
Auditoria financera de l’empresa municipal Gestió de Serveis 
Municipals, exercici 2019 2.275,00 477,75 2.752,75 2.275,00 477,75 2.752,75 5.505,50
IMPORT MÀXIM LOT 1 5.850,00 1.228,50 7.078,50 5.850,00 1.228,50 7.078,50 14.157,00

LOT 2

Auditoria operativa sobre la gestió del usuaris de les instal·lacions de 
la piscina municipal coberta. 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50
IMPORT MÀXIM LOT 2 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50

LOT 3
Control financer de beneficiaris sobre les subvencions nominatives de 
l’àrea de serveis culturals i  serveis esportius, de l’exercici 2019. 4.320,00 907,20 5.227,20 4.320,00 907,20 5.227,20 10.454,40
IMPORT MÀXIM LOT 3 4.320,00 907,20 5.227,20 4.320,00 907,20 5.227,20 10.454,40

LOT 4
Actuació de control sobre la legalitat dels expedients de contractes 
menors de l’Ajuntament de l’exercici 2019 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50
IMPORT MÀXIM LOT 4 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50

TOTAL 29.670,00 6.230,70 35.900,70 10.170,00 2.135,70 12.305,70 48.206,40

EXERCICI 2020 EXERCICI 2021
TOTAL 

 



 

PRIMER.- INCOAR de l’expedient de contractació derivat de l’adhesió a l’acord marc 
de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i 
control financer de subvencions (expedient 2018.06) 

SEGON.- APROVAR les condicions de la contractació i d’execució dels serveis 
derivats que s’annexen a aquesta resolució. 

TERCER.- CONVIDAR a les següents empreses seleccionades per a presentar oferta 
en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de l’enviament per mitjans 
electrònics del formulari 06 previst en el Plec de Clàusules administratives que han 
regit la licitació de l’Acord Marc:   

• LOT 1 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Cortés y Asociados Auditores SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 

• LOT 2 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 

• LOT 3 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Cortés y Asociados Auditores SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 
Bnfix PichAuditories SLP 
Pleta Auditores SLP,  

• LOT 4 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Cortés y Asociados Auditores SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 

QUART.- APROVAR la despesa segons el detall següent:  

• Exercici 2020: 35.900,70 € 103.9310.22706 “Estudis i treballs tècnics serveis 
econòmics” 

 



 

• Exercici 2021: 12.305,70 € 103.9310.22706 “Estudis i treballs tècnics serveis 
econòmics” o vinculada 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

CINQUÈ.- DONAR publicitat de la licitació a través del Perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

ANNEX I 
“INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

CONTRACTACIÓ SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ 
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA EN LA REALITZACIÓ DE 

TREBALLS DE CONTROL FINANCER PREVISTOS EN EL PACF 2020 

1. ÀREA O SERVEI PROMOTOR DEL CONTRACTE 

Intervenció General de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Núria Josa Arbonès, Interventora General 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis de col·laboració amb la 
Intervenció General de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en les actuacions previstes 
en el Pla anual de Control financer de 2020. 

La contractació dels serveis es realitza mitjançant la formulació d’un contracte basat 
derivat de l’Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 
actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.06) de l’Associació de Municipis de 
Catalunya (ACM). 

L’Ajuntament de Cassà es troba adherida a la central de contractació de l’ACM, 
podent-se acollir a la formalització de contractes basats  en aquest Acord Marc per la 
contractació dels serveis descrits. 

La prestació a efectuar s’ajustarà a les condicions que figuren en el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT), i en el Plec de clàusules administratives de l’Acord 
Marc de l’ACM, on s’exposa l’abast dels serveis de col·laboració a prestar per les 
empreses adjudicatàries mitjançant la formalització de contractes basats. 

4. LOTS 

Divisió en lots: SI 

 



 

Per la contractació dels serveis de col·laboració mitjançant contractes basats, es farà 
una divisió en 4 lots, segons els diferents sublots que preveu la clàusula 1 del PPT de 
l’Acord Marc de l’ACM. 

 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

Aquest contracte és necessari per donar compliment a les funcions de control intern 
que té encomanada la Intervenció general d’acord amb el que estableix el RD 
424/2017. 

Actualment l’Ajuntament no disposa de mitjans personal disponibles per afrontar la 
realització de totes les actuacions de control obligatòries i seleccionades i previstes al 
Pla Anual de control financer de 2020. 

Els serveis de col·laboració de l’Acord Marc de l’ACM s’adeqüen a les actuacions de 
control que necessita contractar l’Ajuntament de Cassà, entitat adherida a la Central 
de compres de l’ACM i permeten la contractació externa d’equips professionals 
adequats, amb formació i experiència específica en la matèria, per dur a terme les 
actuacions previstes. En tot cas, els treballs seran dirigits i supervisats per la 
Intervenció general. 

En conseqüència, per raons d’eficiència i estalvi de recursos, resulta idoni acollir-se a 
l’Acord Marc de l’ACM i la formalització dels corresponents contractes basats per la 
contractació dels serveis de col·laboració que són necessaris per donar compliment a 
les funcions de control intern que estableix el RD 424/2017. 

6. JUSTIFICACIÓ SELECCIÓ LICITADOR 

PACF 20/7 ACM. Sublot 1.2
Auditoria financera de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica 
Sant Josep, exercici 2019

PACF 20/8 ACM. Sublot 1.2
Auditoria financera de l’empresa municipal Gestió de Serveis 
Municipals, exercici 2019

LOT 1

PACF 20/10 ACM. Sublot 3.2 Auditoria operativa sobre la gestió del usuaris de les instal·lacions de 
la piscina municipal coberta. 

LOT 2

PACF 20/11 ACM. Sublot 4.2 Control financer de beneficiaris sobre les subvencions nominatives de 
l’àrea de serveis culturals i  serveis esportius, de l’exercici 2019.

LOT 3

PACF 20/9 ACM. Sublot 5.2 Actuació de control sobre la legalitat dels expedients de contractes 
menors de l’Ajuntament de l’exercici 2019

LOT 4

 



 

Del procediment de licitació de l’Acord Marc de l’ACM, pels serveis de col·laboració 
objecte dels contractes basats que es volen formalitzar, han resultat seleccionades un 
total de 12 empreses d’auditoria. Segons preveu la clàusula 30 del PCAP de l’Acord 
Marc, al no estar subjecte a regulació harmonitzada el contracte basat a adjudicar, per 
la licitació dels contractes basats, del total 12 empreses d’auditoria seleccionades s’ha 
de sol·licitar oferta com a mínim a tres. 

Per assegurar la qualitat tècnica dels serveis de col·laboració, es decideix convidar a 
aquelles empreses seleccionades que han obtingut, en la seva oferta tècnica (criteris 
de valoració subjectes a judici de valor) del procediment de licitació de l’Acord Marc, 
una puntuació superior al 70% del total (punts totals 45), el que correspondria a una 
puntuació superior a 31,50 

 

Em conseqüència, les empreses a les que es convida a participar, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula 39 del PCAP de l’Acord Marc de l’ACM, son les següents: 

• LOT 1 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Cortés y Asociados Auditores SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 

• LOT 2 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 

• LOT 3 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Cortés y Asociados Auditores SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 

Adjudicatari Punts Adjudicatari Punts Adjudicatari Punts Adjudicatari Punts
AUREN 39,75 AUREN 39,75 AUREN 39,75 AUREN 39,75
FAURA-CASAS 35,82 FAURA-CASAS 35,82 FAURA-CASAS 35,82 FAURA-CASAS 35,82
CORTÉS Y ASOCIADOS 34,50 GTAC 33,40 CORTÉS Y ASOCIADOS 33,50 CORTÉS Y ASOCIADOS 33,50
GTAC 33,80 RSM 33,25 GTAC 33,40 RSM 33,25
RSM 33,25 UNIAUDIT OLIVER CAMPS 33,17 RSM 33,25 UNIAUDIT OLIVER CAMPS 33,17
UNIAUDIT OLIVER CAMPS 33,17 CROWE 32,25 UNIAUDIT OLIVER CAMPS 33,17 CROWE 32,25
CROWE 32,25 CGI 27,00 BNFIX PICH 33,10 GTAC 32,00
KPMG 31,48 GPM AUDITORS 17,00 PLETA 32,25 CGI 27,00
MAZARS 29,47 CROWE 32,25 *DELOITTE 21,90
CGI 27,00 MAZARS 29,47 MAZARS 21,47
BORAUDIT 24,00 BORAUDIT 28,00 GPM AUDITORS 7,50
GPM AUDITORS 17,50 KPMG 27,48 AUDRIA 2,75

LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4

 



 

Bnfix PichAuditories SLP 
Pleta Auditores SLP,  

• LOT 4 
Auren Auditores SP, SLP 
Faura Casas Auditors Consultors, SL 
Cortés y Asociados Auditores SL 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA (GTAC) 
RSM Spain Auditores SLP 
Uniaudit Oliver Camps 
Crowe Auditores España SLP 

7. TIPUS DE CONTRACTE 

Contracte de serveis (contacte basat Acord Marc ACM) 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO 

8. CLASSE DE TRAMTACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Justificació del procediment amb negociació: No procedeix 
Justificació urgència: No procedeix 

9. DURADA DEL CONTRACTE BASAT 

La durada del contracte serà per un any pels lots 2 i 4 i de dos anys pels lots 1 i 3. 

Els memoràndums definitius de tots els treballs s’hauran de presentar com a màxim el 
30 de octubre de 2020, i pel de l’any 2021 a 30 de maig de 2021. 

10. PRORROGA DELCONTRACTE BASAT 

No es preveu prorroga del contracte 

11. PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE BASAT 

El preu de licitació el constituiran els imports que s’estableixen per a cada lot, d’acord 
amb el següent detall: 

 

LOT 1
Import màxim 

sense IVA IVA
Import màxim 

total 2020
Import màxim 

sense IVA IVA
Import màxim 

total 2021
Auditoria financera de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica 
Sant Josep, exercici 2019 3.575,00 750,75 4.325,75 3.575,00 750,75 4.325,75 8.651,50
Auditoria financera de l’empresa municipal Gestió de Serveis 
Municipals, exercici 2019 2.275,00 477,75 2.752,75 2.275,00 477,75 2.752,75 5.505,50
IMPORT MÀXIM LOT 1 5.850,00 1.228,50 7.078,50 5.850,00 1.228,50 7.078,50 14.157,00

LOT 2

Auditoria operativa sobre la gestió del usuaris de les instal·lacions de 
la piscina municipal coberta. 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50
IMPORT MÀXIM LOT 2 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50

LOT 3
Control financer de beneficiaris sobre les subvencions nominatives de 
l’àrea de serveis culturals i  serveis esportius, de l’exercici 2019. 4.320,00 907,20 5.227,20 4.320,00 907,20 5.227,20 10.454,40
IMPORT MÀXIM LOT 3 4.320,00 907,20 5.227,20 4.320,00 907,20 5.227,20 10.454,40

LOT 4
Actuació de control sobre la legalitat dels expedients de contractes 
menors de l’Ajuntament de l’exercici 2019 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50
IMPORT MÀXIM LOT 4 9.750,00 2.047,50 11.797,50 - - - 11.797,50

TOTAL 29.670,00 6.230,70 35.900,70 10.170,00 2.135,70 12.305,70 48.206,40

EXERCICI 2020 EXERCICI 2021
TOTAL 

 



 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir cada un d’aquests imports en les seves 
propostes. 

12. JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE BASAT 

• Establir hores màximes i mínimes. 

Tal i com preveu la clàusula 39 del PCAP de l’Acord Marc, s’ha considerat establir un 
nombre d’hores màximes per l’execució dels treballs per tal de limitar el cost total dels 
serveis de col·laboració a contractar, així com establir un nombre d’hores mínim per 
evitar baixes temeràries de preu i que els treballs es realitzin amb uns mínims de 
qualitat. En el quadre següent es mostra a continuació el nombre d’hores màximes i 
mínimes per a cada treball i lot. 

 

 

 

 

El nombre d’hores màximes i mínimes s’ha fixat en base a l’experiència adquirida.  

S’ha considerat el preu hora més elevat que hagi estat ofertat, en el procediment de 
licitació de l’Acord Marc per cadascun dels serveis a contractar per alguna de les 
empreses d’auditoria seleccionades per convidar en el procediment d’adjudicació del 
contracte basat. En concret, els preus /hora més elevats han estat els següents: 

• Lot 1: 65 €/h 
• Lot 2: 75 €/h 
• Lot 3: 72 €/h 
• Lot 4: 75 €/h 

Per tant, el preu de licitació dels contractes basats s’ha determinat aplicant el preu 
hora ofertat més elevat a les hores màximes considerades per a cada tipus de treball, 
resultant el següent: 

 

Hores màximes 

estimades

Hores minimes 

estimades

PACF 20/7 ACM. Sublot 1.2
Auditoria financera de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica 

Sant Josep, exercici 2019 55 45

PACF 20/8 ACM. Sublot 1.2
Auditoria financera de l’empresa municipal Gestió de Serveis 

Municipals, exercici 2019 35 30

LOT 1

Hores màximes 
estimades

Hores minimes 
estimades

PACF 20/10 ACM. Sublot 3.2 Auditoria operativa sobre la gestió del usuaris de les instal·lacions de 
la piscina municipal coberta. 130 110

LOT 2

Hores màximes 
estimades

Hores minimes 
estimades

PACF 20/11 ACM. Sublot 4.2 Control financer de beneficiaris sobre les subvencions nominatives de 
l’àrea de serveis culturals i  serveis esportius, de l’exercici 2019. 60 50

LOT 3

Hores màximes 
estimades

Hores minimes 
estimades

PACF 20/9 ACM. Sublot 5.2 Actuació de control sobre la legalitat dels expedients de contractes 
menors de l’Ajuntament de l’exercici 2019 130 110

LOT 4

Hores màximes 
estimades

Hores minimes 
estimades

Import màxim 
sense IVA

PACF 20/7 ACM. Sublot 1.2 Auditoria financera de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica 
Sant Josep, exercici 2019 55 45 3.575,00

PACF 20/8 ACM. Sublot 1.2 Auditoria financera de l’empresa municipal Gestió de Serveis 
Municipals, exercici 2019 35 30 2.275,00

5.850,00

LOT 1

IMPORT MÀXIM LOT 1

 



 

 

 

 

13. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 

La despesa derivada de la contractació s’imputarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 103.9310.22706 “Estudis i treballs tècnics serveis econòmics” de 
l’exercici 2020, i la corresponent partida del pressupost de l’exercici 2021. 

14. REVISIÓ DEL PREUS 

No s’admet 

15. GARANTIES 

• Garantia provisional: No 
• Garantia definitiva: Si, es fixa en el 5% del preu d’adjudicació del contacte basat. 

En cas de ser aquest import inferior a 15.000 € (Iva Exclòs) no procedeix 
formalitzar la garantia definitiva. 

• Termini de garantia: Si, es fixa per un període de 18 mesos des de la data de la 
factura validada (Clàusula 42 PCAP) 

16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS: 

El criteri d’adjudicació dels contractes basats, tai i com preveu la clàusula 39 del PCAP 
de l’Acord Marc de l’ACM, és el següent: 

• Puntuació Oferta Econòmica (80 punts) – preu establert amb la conversió del 
nombre d’hores ofertes i el preu ofertat en el procés de selecció de l’Acord Marc 
del sublot corresponent, segons la següent fórmula: 

 

• Puntuació oferta tècnica (20 punts) – en base a la puntuació obtinguda en l’apartat 
del judici de valor del plec de licitació de l’Acord Marc, segons l’aplicació de la 
següent formula: 

Hores màximes 
estimades

Hores minimes 
estimades

Import màxim 
sense IVA

PACF 20/10 ACM. Sublot 3.2 Auditoria operativa sobre la gestió del usuaris de les instal·lacions de 
la piscina municipal coberta. 130 110 9.750,00

9.750,00

LOT 2

IMPORT MÀXIM LOT 2

Hores màximes 
estimades

Hores minimes 
estimades

Import màxim 
sense IVA

PACF 20/11 ACM. Sublot 4.2 Control financer de beneficiaris sobre les subvencions nominatives de 
l’àrea de serveis culturals i  serveis esportius, de l’exercici 2019. 60 50 4.320,00

4.320,00

LOT 3

IMPORT MÀXIM LOT 3

Hores màximes 
estimades

Hores minimes 
estimades

Import màxim 
sense IVA

PACF 20/9 ACM. Sublot 5.2 Actuació de control sobre la legalitat dels expedients de contractes 
menors de l’Ajuntament de l’exercici 2019 130 110 9.750,00

9.750,00

LOT 4

IMPORT MÀXIM LOT 4

Preu oferta valorada (€/h ofert en la selecció x hores ofertes en el formulari)
Preu oferta més baixa (€/h ofert en la selecció x hores ofertes en el formulari)Puntuació de l'oferta econòmica= 80 x

 



 

 

17. MODIFCACIONS DEL CONTRACTE BASAT 

El contracte basat només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en 
la forma que s’especifiquen en la clàusula 50 del PCAP de l’Acord Marc i de 
conformitat amb el que preveuen els articles 203 a 207 i 222 de la LCAP. 

18. CONDICIONS ESPECIAS D’EXECUCIÓ 

Addicionalment a les condicions que s’estableixen al PCAP i al PPT que regulen 
l’Acord Marc, es determinen les següents: 

- El termini d’execució dels treballs, amb l’entrega del memoràndum definitiu 
s’estableix en el 30 d’octubre de 2020, i 30 de maig de 2021. 

19. PAGAMENT DEL PREU 

Segons s’estableix a la clàusula 46 del PACP de l’Acord Marc, el pagament dels 
serveis i treballs objecte d’aquest Acord es realitzaran, prèvia conformitat del 
responsable del contracte, un cop acabats del treballs, podent-se realitzar el pagament 
segons la següent distribució parcial. 

- 60% de l’import del contracte basat al lliurament del memoràndum definitiu 
- 40% restant un cop resolt el tràmit d’al·legacions a l’informe de control financer, 

si se’n produeixen. 

20. SUBCRONTRACTACIÓ 

D’acord amb el que s’estableix a la clàusula 55 del PCAP de l’Acord Marc.” 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.- PUNTS URGENTS 

S’aprecia la urgència dels següents punts no inclosos en l’ordre del dia: 

10.1.- ACCEPTAR SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER A 
L'ELABORACIÓ I LA MILLORA D'INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ I LA 
DIGITALITZACIÓ DE FONS DEL PATRIMONI DOCUMENTAL DE CATALUNYA 
CUSTODIATS EN ARXIUS 

Vista la publicació de l’11 de juny de 2020 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) de proposta provisional de concessió d’ajuts per a l’elaboració i la millora 
d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de 
Catalunya custodiats en arxius:  

- DESCRIPCIÓ DELS FONS D’ENTITATS, FONS INSTITUCIONAL DEL JUTJAT DE 
PAU I EL FONS PATRIMONIAL CAN FRIGOLA. 

100
Puntuació= puntuació sobre B x 20

 



 

CONCESSIÓ PROVISIONAL 1.567,00 EUROS  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Acceptar ajut de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) per import 
de 1.567,00 € per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització 
de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.  

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.2.- APROVACIÓ DE L'AVANÇAMENT DE L'INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA 
PRESTACIÓ NO REALITZADA PRESENCIALMENT EN VIRTUT DE L'ARTICLE 34 
DEL REIAL DECRET 8/2020 

Antecedents de fet 

Atès que en data 2 de juny de 2020 la Sra. AHP ha presentat instància a l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva amb registre d’entrada E20200XXXX mitjançant la qual 
sol·licitava l’avançament de la indemnització substitutòria per la prestació no realitzada 
en virtut de l’article 34 del Reial Decret 8/2020  de 17 de març el següent detall: 

o Període del 10 al 30 de maig: 10.563,63€ 
o Període de l’1 al 30 de juny: 15.090,90€ 
o Total indemnització substitutòria: 25.654,53€  

Atès el Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril de 2020, mitjançant el qual es prorroga 
l’estat d’alarma declarat al Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020. 
Atès que el Conveni d’avançament de la indemnització substitutòria de la prestació no 
realitzada presencialment a l’escola de música municipal en virtut de l’article 34 del 
Reial Decret 8/2020 de 17 de març de 2020 entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i 
l’adjudicatària del contracte, la Sra. AHP, formalitzat el 8 d’abril de 2020, preveu 
l’avançament de la indemnització substitutòria de les possibles pròrrogues acordades 
pel Govern a la clàusula novena del mateix.  

Fonaments de dret 

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 
matèria tributària i econòmica. 
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al 
impacte econòmic i social del COVID-19. 
Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, i d'adopció de mesures complementàries. 
Reial Decret 476/2020, de 27 de març, mitjançant el qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària a causa del COVID-19. 
Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, mitjançant el qual s’adopten mesures 
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-10.   

 



 

Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril de 2020, mitjançant el qual es prorroga l’estat 
d’alarma declarat al Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020. 
Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, mitjançant el qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma 
para la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19. 
Formalització del contracte de serveis de gestió de l’escola de música municipal de 
cassà de la Selva de 12 de setembre de 2019. 
Conveni d’avançament de la indemnització substitutòria de la prestació no realitzada 
presencialment a l’escola de música municipal en virtut de l’article 34 del Reial Decret 
8/2020 de 17 de març de 2020 entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’adjudicatària 
del contracte de 8 d’abril de 2020. 
Atès que els expedients de contractació el valor estimat dels quals superi els cinc mil 
euros d’import (5.000€) estan delegats a la Junta de Govern Local de conformitat amb 
el decret d’alcaldia 1292, de data de 21 de juny de 2019, d’atribució de competències 
pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local”. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- APROVAR l’avançament de la indemnització substitutòria de la prestació no 
realitzada presencialment a l’escola de música municipal en virtut del Conveni signat 
entre les parts en data 8 d’abril  pel període del 10 de maig de 2020 al 30 de juny de 
2020.  

SEGON.- DETERMINAR que l’import de l’avançament de la indemnització substitutòria 
de la prestació no realitzada presencialment a l’escola municipal de música pel 
període del 10 de maig de 2020 al 30 de juny del 2020 serà del 80% sense perjudici 
de la posterior liquidació i abonament dels danys i perjudicis totals que es realitzarà a 
la finalització de l’estat d’alarma decretat pel Govern.  

TERCER.- FIXAR l’import de l’avançament de la indemnització substitutòria de la 
prestació no realitzada presencialment a l’escola municipal de música pel període del 
10 de maig de 2020 al 30 de juny del 2020 en 20.523,62 euros corresponents al 80% 
del total de la indemnització. 

QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA i reconèixer l’obligació del conveni 
per un import total de vint mil cinc-cents vint-i-tres amb seixanta-dos cèntims 
(20.523,62.-€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301 3340 22610 i a la retenció 
de crèdit amb numero d’operació 220199000043 del pressupost 2020 i que s’abonarà 
segons el detall següent: 

o Despeses salarials del personal adscrit amb data 14 de març de 2020 pel 
període comprès entre el 10 de maig de 2020 al 30 de maig de 2020: 
10.563,63 euros. 

o Despeses salarials del personal adscrit amb data 14 de març de 2020 del 
període comprès entre l’1 de juny de 2020 al 30 de juny de 2020: 15.090,90 
euros.  

o Total despeses salarials pel període del 10 de maig de 2020 al 30 de juny de 
2020: 25.654,53 euros. 

o 80% de les despeses salarials pel període del 10 de maig de 2020 al 30 de 
juny de 2020: 20.523,62 euros.  

 



 

CINQUÈ.- Els avançaments de la bestreta en concepte de danys i perjudicis queda 
condicionada a la liquidació definitiva que realitzarà l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
un cop s’aixequin les mesures que motiven el conveni i al compliment del contractista 
de les obligacions que s’estipulen. 

SISÈ.- Notificar la resolució a l’àrea d’intervenció i a la de tresoreria de la present 
Corporació. 

SETÈ.- Notificar aquest acord a la interessada. 

RESULTAT:  APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT  

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico 
a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 

Signat i datat electrònicament, 

 


	FONAMENTS DE DRET

