
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE JULIOL 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000022  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de juliol de 2020 
Hora d’inici:  19:28 h 
Hora de fi: 19:39 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 
Joan Ignasi Gispert Lloveras, 5e Tinent alcalde 

Joan Bataller Garriga, Secretari accidental 
Núria Josa Arbonès, Interventora 

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

Assessor, sense veu i sense vot:  
Alfons Martínez Domènech 
  
Absents: 
Marià Montsuñer González, 4t Tinent alcalde 

Ordre del dia 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13/07/2020  

2.- APROVAR SOL·LICITUD DE PRÒRROGA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA 
DE BIOMASSA 

3.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PEL TEMPORAL GLORIA 

4.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA UTILITZACIÓ D'ÀRID 
RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE EN 
OBRES PROMOGUDES PELS ENS LOCALS 

5.- ASSABENTAT DEL COMUNICAT D’IDS LA PRIMERA OCUPACIÓ DE L'EDIFICI 
DEL C. MEL NÚM. 4 

 



 

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 13/07/2020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 13/07/2020, signada pel secretari de l’òrgan. 

FONAMENTS DE DRET 

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

b. Arts. 110, 111 i 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

d. Art. 58 del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
e. Art. 52 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 

text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens 
Locals (ROF). 

g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

6.- MODIFICACIÓ AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ PRÒRROGA ACORD MARC 
SUBMINISTRAMENT GAS 

7.- ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE PRC DE LA PRIMERA OCUPACIÓ DE 
L'HABITATGE DEL VEÏNAT DE MONT-ROIG 25 BIS 

8.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT DE L'EMPRESA TRADICTUS SL PER L’OBRA LOCAL ORDINÀRIA 
D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA PLANA I REPARACIÓ DE LES 
AFECTACIONS DERIVADES DE L’ENTRADA D’AIGUA DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DEL FOMENT 

9.- APROVACIÓ SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES A LA VIA PÚBLICA 
ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER VIA ORDINÀRIA A LA 
MERCANTIL ANEMA PLAGUES SL. 

 



 

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 13/07/2020, 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.- APROVAR SOL·LICITUD DE PRÒRROGA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA 
DE BIOMASSA 

RELACIÓ DE FETS 

Vist l’informe de l’àrea de Medi Ambient municipal de data 15 de juliol de 2020, que 
transcrit literalment diu: 

En data 26 d’abril de 2018 es va emetre el Decret d’alcaldia núm. 2018/541, relatiu a la 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a instal·lar calderes i xarxes de 
calor de biomassa, ratificat per Junta de Govern local en sessió de data 11 de juny de 
2018.  

En data 20 d’agost de 2018 i núm. E2019004704, es rebé a aquest ajuntament 
notificació de l’acord de data 7 d’agost de 2018, per la que la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona resol la subvenció de la campanya de calderes de biomassa 2018. 
D’acord amb aquesta notificació es subvenciona el projecte d’instal·lació d’una xarxa 
de calor per biomassa a la residencia geriàtrica Sant Josep i col·legi Puig d’Arques per 
un import de 85.000 €.  

Per tal de poder obtenir els recursos d’una segona subvenció vam demanar una 
pròrroga per a la justificació de la subvenció, que es va resoldre positivament segons 
decret del president de la Diputació de Girona de data 5 de desembre de 2019 (Entrada 
E 2020002062), i segons la que el termini de presentació de la justificació de la 
subvenció venç el dia 20 d’agost de 2020.  

Atesa la crisi sanitària originada per la pandèmia de COVID-19, i amb el decret de 
l’estat d’alarma de l’estat, es van aturar els tràmits administratius, afectant així a la 
licitació de l’obra d’instal·lació subvencionada, que no ha estat possible contractar en el 
termini que teníem previst.  

Les obres d’instal·lació de la caldera de biomassa per al geriàtric i escola Puig d’Arques 
es faran en el termini més breu possible, però no podran finalitzar-se abans del dia 20 
d’agost, pel que caldrà sol·licitar una nova pròrroga de la justificació.  

FONAMENT DE DRET  

 



 

Edictes d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de 
Girona als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. 
Publicat al BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018.  
Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. Anualitat 2018. 
Publicat al BOP núm. 20 de 29 de gener de 2018.  
Atesa la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret d’alcaldia núm. 
608/2015, de 19 de juny de 2015, en relació al present procediment.  

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

EN CONCLUSIÓ  
Caldrà sol·licitar la pròrroga per a la per a la justificació de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Girona per al finançament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i 
microxarxa de calor per a la residència geriàtrica i el CEIP Puig d’Argues. Caldrà 
sol·licitar el període màxim de pròrroga possible.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar sol·licitud de pròrroga, per el termini màxim possible, a la Diputació 
de Girona per a la justificació de la subvenció atorgada per al finançament de la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i microxarxa de calor per a la residència 
geriàtrica i el CEIP Puig d’Arques. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona mitjançant model 
normalitzat de sol·licitud de pròrroga de justificació de subvencions. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PEL TEMPORAL GLORIA 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions 
municipals motivades pel temporal Gloria.  

Vista la memòria valorada dels Serveis Tècnics municipals per a la sol·licitud de 
subvenció per a actuacions motivades pel temporal “Glòria”, amb un pressupost de 
despeses de 108.555,85 euros.  

FONAMENTS DE DRET  

Bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions municipals 
motivades pel temporal Gloria, publicades al BOP núm. 118 de 19 de juny de 2020.  
Convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions municipals 
motivades pel temporal Gloria.  

Per tot això, S’ACORDA:  

ÚNIC.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 50.000 euros a la Diputació de Girona per a 
actuacions municipals motivades pel temporal Gloria.  

 



 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

4.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA UTILITZACIÓ D'ÀRID 
RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE EN 
OBRES PROMOGUDES PELS ENS LOCALS 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la convocatòria de subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres 
promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya, 
anualitat 2020. 

Vista la memòria tècnica per a l’arranjament i millora de diferents camins al terme 
municipal de Cassà de la Selva, amb un pressupost de despeses de 27.675,12 euros 
(IVA inclòs). 

FONAMENTS DE DRET 

RESOLUCIÓ TES/1199/2019, de 30 d’abril, per la qual s'aproven les bases 
reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals 
de Catalunya. 

RESOLUCIÓ TES/1455/2020, de 17 de juny, de convocatòria d'ajuts per a la utilització 
d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes 
pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya. 

Per tot això, S’ACORDA: 

Únic.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 26.188,44 euros a l’Agència de Residus de 
Catalunya per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques 
municipals de Catalunya. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

5.- ASSABENTAT DEL COMUNICAT D' IDS LA PRIMERA OCUPACIÓ DE L'EDIFICI 
DEL C MEL NÚM. 4 

RELACIO DE FETS 

Vista el comunicat  d’IDS de la primera ocupació de l’immoble situat al carrer de la Mel 
núm. 4, composat per un local comercial en planta baixa, oficina en planta pis, i un 
altell per aprofitar el sotacoberta però no inclòs a l’activitat d’oficina. (E2019009291 de 
data 17 de desembre de 2019) 

Atesa la resta de documentació presentada per completar l’expedient (E2019009518 
de data 30 de desembre de 2020, E2020000625 de data 29 de gener i E2020002846 
de data 6 de maig de 2020) 

 



 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 7 de maig de 2020, que copiat 
literal diu: 

“Atès l’article 187.bis del DL 1/2010, Text refós de la llei d’urbanisme. 

Atès l’article 75 del Decret 64/2014, Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

Atesa l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal 
sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies (BOP de 
Girona núm. 195 d’11 d’octubre de 2017). 
Vist el comunicat previ de primera ocupació, certificat final d’obra, sol·licitud de 
devolució de fiances i resta de documentació presentada en dates 12, 17 i 30 de 
desembre de 2019 i 6 de maig de 2020 per IDS en relació amb les obres d’enderroc i 
construcció d’un nou immoble al carrer de la Mel, núm. 4. 

Realitzada inspecció en data 9 de gener de 2020 s’observà que les obres eren 
finalitzades, excepte pel que feia a la xarxa nàutica prevista a la planta altell. 

Vist que en data 6 de maig de 2020 el promotor ha presentat fotografies que acrediten 
que ja s’han instal·lat les baranes amb xarxa per protegir la planta altell de possibles 
caigudes. 

Vist que el 29 de gener de 2020 el promotor presentà les factures per poder acreditar 
la subvenció sol·licitada en el seu dia. 

Conclusió: 

Es valora FAVORABLEMENT la sol·licitud i es proposa notificar al sol·licitant 
l’assabentat de la Corporació a la primera ocupació de l’immoble situat al carrer de la 
Mel núm. 4, composat per un local comercial en planta baixa, oficina en planta pis, i un 
altell per aprofitar el sotacoberta però no inclòs a l’activitat d’oficina. 

Es recorda que prèviament a l’exercici de les activitats tant en planta baixa com en 
planta pis, caldrà que el promotor presenti la documentació necessària per tramitar els 
corresponents expedients d’activitat. 

D’altra banda, s’informa favorablement per a la devolució de les fiances per gestió de 
runes i terres de 326,92 euros i per possibles desperfectes a la via pública de 600 
euros. 

I pel que fa a la sol·licitud de subvenció per actuacions de millora, rehabilitació, 
adequació, manteniment i conservació de locals destinats a activitats econòmiques 
dins el terme municipal de Cassà de la Selva, es recorda que d’acord amb les bases 
vigents les subvencions es percebran a principis de l'any següent a la finalització de 
les obres sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui 
favorable. I en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de 
despesa, l’òrgan resolutori optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats 
en la partida pressupostària corresponent entre tots els beneficiaris.”  

FONAMENTS DE DRET 

 



 

Atès el que disposen els arts. 187.5 i  201 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova  el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer.   
Atès el que determina l’art. 5.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 31 sobre  primera utilització 
d’edificis i llurs modificacions d’ús. 
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 l’assabentat de la corporació del comunicat de la primera ocupació 
d’IDS de l’immoble situat al carrer de la Mel núm. 4, composat per un local comercial 
en planta baixa, oficina en planta pis, i un altell per aprofitar el sotacoberta però no 
inclòs a l’activitat d’oficina. 

SEGON.-  Autoritzar la devolució de les fiances per gestió de runes i terres de 326,92 
euros i per possibles desperfectes a la via pública de 600 euros.. 

TERCER.-  Advertir-vos que  per l’exercici de les activitats tant en planta baixa com en 
planta pis, caldrà que el promotor presenti la documentació necessària per tramitar els 
corresponents expedients d’activitat. 

QUART Comunicar aquest acord a la Xarxa Local de Municipis- XALOC  per 
l’actualització dels padrons corresponents i per a la liquidació de les taxes si s’escau. 

CINQUÈ.-  Recordar-vos que pel que fa a la subvenció per actuacions de millora, 
rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a activitats 
econòmiques dins el terme municipal de Cassà de la Selva, d’acord amb les bases 
vigents les subvencions es percebran a principis de l'any següent a la finalització de 
les obres sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui 
favorable. I en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de 
despesa, l’òrgan resolutori optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats 
en la partida pressupostària corresponent entre tots els beneficiaris  

SISÈ.- Comunicar aquesta resolució als interessats, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- MODIFICACIÓ AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ PRÒRROGA ACORD MARC 
SUBMINISTRAMENT GAS 

RESULTAT:  RETIRAT PER UNANIMITAT  

7.- ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE PRC DE LA PRIMERA OCUPACIÓ DE 
L'HABITATGE DEL VEÏNAT DE MONT-ROIG 25 BIS 

RELACIÓ DE FETS  

 



 

Vista la documentació presentada per la primera ocupació de l’habitatge unifamiliar 
promogut per PRC al Veïnat de Mont-roig, núm. 25bis, (polígon 11, parcel.la 235 del 
cadastre de rústica). 
Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 7 de juliol de 2020, que copiat 
literal diu: 
“ Atès l’article 187.bis del DL 1/2010, Text refós de la llei d’urbanisme. 

Atès l’article 75 del Decret 64/2014, Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

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). 
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. 

En data 20 de juny de 2019 el promotor presentà l’autorització de l’ACA pel que fa al 
sistema de depuració d’aigües residuals i instància indicant que ja havien col·locat la 
placa de número de veïnat. 

En data 29 de maig de 2020 (RE núm. E2020003270) 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. 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. 
En data 22 de juny de 2020 la Junta de Govern Local ha autoritzat 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, modificacions 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. 

Conclusió: 
Es valora FAVORABLEMENT la sol·licitud i es proposa notificar al sol·licitant 
l’assabentat de la Corporació a la primera ocupació de l’habitatge unifamiliar, d’una 
sola planta de 136,34 m2 construïts, situat al veïnat de Mont-roig, núm. 25bis. 

FONAMENTS DE DRET 

Atès el que disposen els arts. 187.5 i  201 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova  el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer.   
Atès el que determina l’art. 5.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 31 sobre  primera utilització 
d’edificis i llurs modificacions d’ús. 

 



 

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 l’assabentat de la corporació del comunicat de la primera ocupació 
de PRC de l’habitatge unifamiliar, d’una sola planta de 136,34 m2 construïts, situat al 
veïnat de Mont-roig núm. 25bis 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Xarxa Local de Municipis- XALOC  per 
l’actualització dels padrons corresponents  i per a la liquidació de les taxes si s’escau. 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució als interessats, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

8.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE TRADICTUS, S.L. DE 
L’OBRA LOCAL ORDINÀRIA D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA PLANA I 
REPARACIÓ DE LES AFECTACIONS DERIVADES DE L’ENTRADA D’AIGUA DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL FOMENT 

RELACIÓ DE FETS 

Atesa l’execució del projecte d’obra local ordinària d’impermeabilització de la coberta 
plana i reparació de les afectacions derivades de l’entrada d’aigua del pavelló 
poliesportiu del foment, adjudicada mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 
30 de desembre de 2019  a l’empresa  TRADICTUS SL, NIF B-25734955, per un 
import de 47.960,00 euros SENSE IVA, que representa un import de 58.031,60 euros 
(IVA del 21% inclòs), finançada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
601-1532-61900 de l’exercici 2019, Inversions en vies i espais públics. 
Atès el contracte administratiu de l’obra esmentada en el paràgraf anterior, signat en 
data 6 de febrer de 2020, entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’empresa 
TRADICTUS SL. 

Vist l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, de data 24 de febrer de 2020. 
Atès que el tècnic director de l’obra, el Sr. JF i Surià i el director de l’execució material 
de les obres, QJ i Estany han signat amb data 7 de juliol de 2020, la certificació 
número 1 d’aquesta obra que s’ha executat, corresponent al mes de maig de 2020, per 
un import de QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS (49.326,86 euros IVA inclòs), restant per executar l’import de 
VUIT MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE (8.704,74 euros 
IVA inclòs), del pressupost total d’adjudicació.  

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). 

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

 



 

Atès 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...”.   

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER .- Aprovar la cert i f icació número 1 de l ’obra local ordinària 
d’impermeabilització de la coberta plana i reparació de les afectacions derivades de 
l’entrada d’aigua del pavelló poliesportiu del foment que s’ha executat, corresponent al 
mes de juny de 2020, per un import de QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-
SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (49.326,86 euros), amb un IVA del 21% 
inclòs. 

SEGON.- Aprovar la factura número 2020/7 per import QUARANTA-NOU MIL TRES-
CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (49.326,86 euros) signada 
per l’arquitecte tècnic municipal en data de 5 de juliol de 2020 disposar i reconèixer 
l’obligació  per import de 49.326,86 euros. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària TRADICTUS, SL . 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

9.- APROVACIÓ SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES URBANES A LA VIA PÚBLICA 
ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER VIA ORDINÀRIA A LA 
MERCANTIL ANEMA PLAGUES SL. 

ANTECEDENTS DE FET 

Per acord de Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2017 es va adjudicar el 
contracte de serveis de vigilància i control de plagues urbanes a la via pública, 
mitjançant procediment obert per via ordinària a la mercantil Anema Plagas, SL , amb 
NIF B-17988890, per un import de set mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-
set cèntims IVA Inclòs (7.589,87 €) i un termini de 2 anys, a comptar de l’endemà de la 
seva formalització, prorrogable per períodes anuals, fins a un màxim total de 4 anys.  
Atès que la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
present contracte preveu la pròrroga del mateix per dos anualitats més.  
Atès que la tècnica de medi ambient, en els seu informe de data 15 de juliol de  2020, 
que consta a l’expedient, proposa la pròrroga del contracte per un any més, en les 
mateixes condicions del contracte vigent. 

Atès la instància presentada el dia 19 de juny de 2020 per Anema Plagas SL amb 
Registre d’Entrada E20200003784, en la que sol·licita la renovació del contracte vigent 
per un any més. 
Atès que s’han realitzat dues retencions de crèdit segons el següent detall: 

 



 

o Retenció de crèdit amb número d’operació 220200005104 a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 200 1700 22799 per un import de  1.897,47 
euros per l’any 2020. 

o Retenció de crèdit amb número d’operació 220209000028 per a 
l’exercici 2021 a càrrec de l’aplicació pressupostària 200 1700 22799  
amb número per un import de 5.692,40€.Vist que el cost d’aquesta 
despesa és de set mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-set 
cèntims IVA. 

Vist l’informe favorable del secretari accidental municipal, de data 15 de juliol de 2020, 
que consta a l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET 

Atès la disposició transitòria primera, apartat segon de la Llei 9/2017, que preveu que 
els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
9/2017, de Contractes del Sector Públic, es regiran, quant als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la 
normativa anterior. 
Vist l’article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
Atesa la delegació de funcions de l’Alcalde a la Junta de Govern Local efectuada 
mitjançant Decret d’Alcaldia 2019DECR001292  de data 21 de juny de 2019. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- APROVAR la segona i última pròrroga del contracte dels serveis de 
vigilància i control de plagues urbanes a la via pública, adjudicat mitjançant 
procediment obert, iniciat el dia 1 d’agost de 2017, per una anualitat més, durant el 
període de l’1 d’agost de 2020 fins l’1 d’agost de 2021, amb ANEMA PLAGAS SL, 
d’acord amb la seva proposta de 19 de juny de 2020 (R.E 2020003784.). 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de set mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb 
vuitanta-set cèntims (7.589,87 €), IVA inclòs del 21%, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 200-1700-22799 dels exercicis 2020 i 2021. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals.  
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada.  
QUART.- Traslladar aquest acord a les àrees d’intervenció i de medi ambient 
municipals. 
CINQUÈ.-  Remetre el present acord al Registre Públic de Contractes i publicar-lo en 
el Portal de Transparència 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.- PUNTS URGENTS 

 



 

S’aprecia la urgència dels següents punts no inclosos en l’ordre del dia i es procedeix 
a la seva votació. 

10.1.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 5 APARCAMENT ÀMBIT 2 
ZONA ESPORTIVA 

RELACIÓ DE FETS 

Atesa l’execució del projecte d’obra local ordinària d’aparcament municipal al Passeig 
Ferrocarril (àmbit II), adjudicada mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 03 
de juny de 2019, a l’empresa  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL, NIF 
B17612748, per un import de 186.025,00 euros SENSE IVA, que representa un import 
de 225.090,25 euros (IVA del 21% inclòs), finançada amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 601-1532-61900 de l’exercici 2019, Inversions en vies i espais públics. 
Atès el contracte administratiu de l’obra esmentada en el paràgraf anterior, signat en 
data 10 de juliol de 2019, entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’empresa 
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL. 

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

Atès que el tècnic director de l’obra, el Sr. JFS i el director de l’execució material de les 
obres, QJE i el representant de l’empresa adjudicatària, ÀVD, han signat amb data 26 
de juny de 2020 i 5 de juliol de 2020 respectivament, la certificació número 5 d’aquesta 
obra que s’ha executat, corresponent al mes de maig de 2020, per un import de DEU 
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS (10.865,07 euros), 
restant per executar l’import de  SETANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (75.926,56 euros), del pressupost total 
d’adjudicació.  

Vista la factura número 2020/69 per import de signada per l’arquitecte tècnic municipal 
en data de 10 de juliol de 2020.  

Vist l’informe d’intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat. 

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). 

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

Atès 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...”.   

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar la certificació número 5 de l’obra local ordinària d’aparcament 
municipal al Passeig Ferrocarril (àmbit II)  que s’ha executat, corresponent al mes de 
maig de 2020, per un import de DEU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
SET CÈNTIMS (10.865,07 euros), amb un IVA del 21% inclòs. 

 



 

SEGON.- Aprovar la factura número 2020/69 per import DEU MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS (10.865,07 euros) signada per 
l’arquitecte tècnic municipal en data de 5 de juliol de 2020 i reconèixer l’obligació  per 
import de 10.865,07 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 601-1532-61900 de 
l’exercici 2019, Inversions en vies i espais públics. 

TERCER.- Vista la cessió de crèdit efectuada per l’empresa contractista 
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL a DESCUENTO GLOBAL FINANCIERO SL en 
document privat de reconeixement de deute i cessió de crèdit signat amb data 7 de 
juliol de 2020 i comunicat a l’ajuntament de Cassà de la Selva el dia 10 de juliol de 
2020, el qual preveu que l’Ajuntament realitzi l’ingrés de l’import de 10.865,07 euros a 
DESCUENTO GLOBAL FINANCIERO SL, S’ACORDA que el pagament s’haurà de 
realitzar al compte d’aquesta mercantil número ES25 2100 7414 9802 0005 0196. 

QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària EXCAVACIONES 
AMPURDAN 2000, SL i a DESCUENTO GLOBAL FINANCIERO SL. 

CINQUÈ.- Traslladar aquest acord la intervenció i tresoreria municipals. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.2.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT D'AEOB DE L'OBERTURA 
D'UN BAR RESTAURANT A LA PLAÇA DE LA COMA NÚM. 24 

Vista la documentació presentada per AEOB per comunicar l’obertura i funcionament 
d’un bar restaurant a lla Plaça de la Coma núm. 24 Bxs. (E2019008775 de data 3 de 
desembre de 2019) 
Atesa la resta de documentació presentada per completar l’expedient a requeriment 
municipal (E2020004218 de data 3 de juliol, E2020004254 de data 6 de juliol i 
E2020004563 de data 16 de juliol de 2020) 
Atès l’informe de l’activitat emès per en Jordi Güell Camps, enginyer industrial, 
assessor municipal, de 17 de juliol de  2020 que copiat diu: 
“ Antecedents 

En data 4 de desembre de 2019, la Sra. AEOB, presenta el projecte d'activitats d’un 
bar restaurant per tal de començar l'expedient corresponen fins que sigui possible 
emetre el certificat final de l'activitat. 

El projecte, redactat per l’enginyer tècnic, Sr. Joaquim Serra Climent, Col·legiat núm. 
17.755, visat 2019917188 de 27/11/2019, fa referència a un bar – restaurant situat en 
un local en planta baixa de 71,75 m2, amb una capacitat de 19 persones, segons 
càlculs. 

El local constitueix un sector diferenciat de la resta de l’edifici, amb una cuina que 
disposa de 45,2 kw de potència de cocció amb extinció automàtica, per la qual cosa 
queda desclassificada. La cuina disposarà de extractor tipus F400. 

Consideracions: 

Dins del marc de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa. 
L’activitat resta qualificada com a I-561, comunicació prèvia nivell 1, assimilable 
a RESTAURANT, amb aforament inferior a 500 persones i una superfície 

 



 

construïda inferior a 500 m2.  
Dins del marc de la CTE-DB-SI. 

La cuina disposa de 45,2 kW de potència de cocció, per la qual cosa, segons 
CTE-DB-SI, el local resta classificat com a local de risc mig. 

En data 9 de desembre de 2019 s'emet informe en el sentit que manca presentar: 
.- Estudi de soroll d’acord amb el mapa de capacitat acústica municipal i 
l’ordenança de sorolls i mesures correctores 
.- Relació de mesures correctores pel que fa a la producció de residus. 
.- Declaració responsable signada pel promotor 
.- Declaració responsable de seguretat alimentària signada pel promotor 
.- Certificat signat pel tècnic, d’acompliment de la normativa, acompanyat de: 
.- Certificat de la campana extractora 
.- Certificat de l’extinció d’incendis 
.- Còpia contracte manteniment de l’extinció d’incendis i dels extintors. 

En dates 3 i 16 de juliol de 2020, la Sra. AEOB, aporta nova documentació. 
.- Certificat emès per l’enginyer tècnic, Sr. Joaquim Serra Climent, Col·legiat 
núm. 17.755, visat 2020908664 de 15/07/2020, acompanyada d'un plànol de 
planta i secció. 
.- Contracte recollida d'olis de la cuina, amb l'empresa Santiago Cuixart Pujol 
(ATJ). 
.- Registre de la inscripció de la instal·lació tèrmica. 
.- Annex estudi acústic que conclou que l'activitat acomplirà els requisits de la 
zona acústica B1 que correspon a la Plaça de la Coma. 
.- Declaració responsable de seguretat alimentària. 
.- Certificat ignifugat biga de fusta embotida forjat (Ignifugacions Generals SL). 
.- Certificat de la campana extractora 400 º 2 hores (Francisco Llapart Roca) 
.- Certificat dels extintors i de l'extinció de la campana amb contracte de 
manteniment (Extintors Girofoc, SL) 

Per tot això, INFORMO: 

Atesa la documentació aportada s'informa FAVORABLEMENT a que l'Ajuntament es 
doni per assabentat de l'inici de l'activitat de Bar Restaurant a la plaça de la Coma, 24 
que promou la Sra. AEOB, advertint-l’hi els aspectes que s’esmenten a continuació: 

a) L’activitat s’exercirà sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i 
tècniques que han emès les certificacions i declaracions per a la obtenció la 
llicència. 
b) 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. 
c) Les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de sotmetre a les 
diverses inspeccions periòdiques reglamentàries.  
d) Pel que fa la protecció contra la contaminació sonora caldrà complir les 
condicions mínimes del mapa de zonificació acústica aprovat per l'Ajuntament de 
Cassà de la Selva. 
e)  Caldrà disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que 
cobreixi com a mínim 300.000 €. 

 



 

L'Ajuntament de Cassa de la Selva, ha d'inscriure l'activitat al registre d'establiments 
sanitaris minoristes municipal, amb el codi 17244 11 02 1 6 XXXXX (XXXXX número 
de seqüència).” 

Atès l’informe urbanístic dels serveis tècnics municipals de data 20 de juliol de 2020, 
que diu: 

“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. 
Vista la proposta d’obertura i funcionament de l’activitat esmentada. 
Aquest local se situa en sòl urbà, clau A3, casc antic, conjunts homogenis, on els usos 
admesos són els següents: 
6. CONDICIONS D’ÚS: 

ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT

Hab. unifamiliar: Dominant Sanitari: Compatible (5)

H a b . 
plurifamiliar:

Compatible Assistencial: Compatible

Comerç petit: Compatible (0) (1) C u l t u r a l / 
Religiós:

Compatible

Comerç mitjà: Compatible (0) (2) Recreatiu: Compatible 

Comerç gran: Incompatible Restauració: Compatible 

O f i c i n e s i 
serveis:

Compatible (3) Esportiu: Compatible 

Hoteler: Compatible Administratiu: Compatible

Industrial: Compatible (0) (4) Serveis tècnics: Compatible

Bars i similars: Incompatible Aparcament: Compatible 

Locutoris: Incompatible E s t a c i ó d e 
servei:

Incompatible 

G a r a t g e s 
públics:

Incompatible

OBSERVACIONS:

(0) Ateses les condicions urbanístiques de determinats sectors (bàsicament residencials, 
amb edificis catalogats o d'ordenació unitària i de difícil accessibilitat) es defineix una 
zona restringida per a usos industrials i amb regulació horària segons normativa 
municipal pel que fa als usos comercials. Aquest àmbit comprèn les illes interiors a la 
línia generada pels carrers:  Carrer de Girona, Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 
Carrer del Molí, Plaça de la Coma, Carrer Major; i la generada pel Carrer del 
Reverend Gabriel Garcia, Plaça de Sant Pere, Carrer del Portal, Carrer de Xavier 
Carbó, Carrer d’Avall. 

(1) S’admet a les plantes baixes dels habitatges plurifamiliars, i en les àrees d’habitatges 
unifamiliars en només locals fins a 250 m2.

 



 

Conclusió: 
Per tant, l’ús sol·licitat és admès en aquesta zona i s’informa favorablement la 
sol·licitud des del punt de vista urbanístic. 
D’altra banda, per a la instal·lació de rètols a les façanes de l’establiment caldrà 
sol·licitar i obtenir prèviament la corresponent llicència municipal. Pel que fa a la 
retolació, atesa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda que 
tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de 
l’establiment, i tant si es tracta de rètols destinats a clients o usuaris com als 
treballadors de l’establiment han de ser com a mínim en català. Aquesta obligació no 
inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la legislació de la 
propietat industrial.”  
Atès  l’informe  de  la tècnica de Medi Ambient de data 20 de juliol de 2020, que copiat 
literal diu: 
“ En data 6 de juliol de 2020 es presentà al registre municipal la petició d’inscripció al 
registre sanitari de minoristes en alimentació municipal del restaurant Dikra, a l’adreça 
pl. de la Coma, 24 de Cassà de la Selva.  
En base a aquesta petició, i atès que s’ha presentat correctament la declaració 
responsable d’inici d’activitats per establiments alimentaris, 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 20 de juliol de 
2020, amb el número 17044-1102-0-6-01051.” 

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.   

(2) Només s’admeten en edificis exclusius.

(3) S’admet només fins el 50% de la superfície construïda

(4) En planta baixa, d'accés independent, d'activitats compatibles amb l'habitatge, tipus 
petits tallers o indústries, corresponent a la 1a i 2a categoria de l'article III.4.10  

(5) S’admeten amb les següents condicions: 
-Les incloses en el grup 1.1 (clíniques, hospitals sanitaris i similars). 
-Les del grup 1.2. (dispensaris, ambulatoris, consultoris i similars) en els locals de 
superfície útil <150m2, i els de superfície superior amb accés independent des de 
l’edifici. 
-Les incloses en el grup 2.2 (consultoris d’animals) en els locals de superfície útil 
<150m2.

 



 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.-  Acordar l’assabentat del comunicat presentat per AEOB, per a l’obertura i 
funcionament d’un bar restaurant a la Plaça de la Coma núm, 24, d’acord amb el que 
s’indica en els informes tècnics 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’exercirà sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i 
tècniques que han emès les certificacions i declaracions per a la obtenció la 
llicència. 

• 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. 

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

• Pel que fa la protecció contra la contaminació sonora caldrà complir les 
condicions mínimes del mapa de zonificació acústica aprovat per l'Ajuntament 
de Cassà de la Selva. 

• En el cas d’incompliment de la normativa de sorolls es podrà establir un horari 
més reduït per Decret d’alcaldia, tal com es contempla en la normativa vigent. 

• Caldrà disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que 
cobreixi com a mínim 300.000 €. 

TERCER.- Inscriure l’activitat al registre municipal d’establiments minoristes en 
alimentació amb el número : 
17044-1102-0-6-01051 

QUART..- En el cas de voler instal·lar rètols a la façana caldrà sol·licitar i obtenir 
prèviament la corresponent llicència municipal. Pel que fa a la retolació, atesa la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda que tots els rètols de caràcter 
fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de l’establiment, i tant si es tracta de 
rètols destinats a clients o usuaris com als treballadors de l’establiment han de ser 
com a mínim en català. Aquesta obligació no inclou les marques, els noms comercials 
ni els rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.  

 



 

CINQUÈ.  - Traslladar aquest acord a la XARXA LOCAL DE MUNICIPIS per a la 
liquidació de les taxes corresponents a l’obertura i funcionament de l’activitat a la 
Plaça de la Coma núm. 24 i perquè n’actualitzin els padrons. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.3.- AUTORITZAR A AEOB L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TERRASSA A 
LA PLÇA DE LA COMA VINCULADA AL BAR RESTAURANT DE LA PLAÇA DE LA 
COMA 24 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud d’AEOB per ocupar la via pública amb una terrassa a la plaça de la 
Coma, vinculada al bar-restaurant de la Plaça de la Coma, núm. 24, amb 10 taules i 40 
cadires des de juliol fins al desembre de 2020 6  mesos en total (E2020004240 de 6 
de juliol de 2020) 

Atès l’informe urbanístic dels serveis tècnics municipals de data 17 de juliol de 2020, 
que copiat literal diu: 

“Es proposa la instal·lació d’una terrassa a la plaça de la Coma, vinculada al bar-
restaurant dar Dikra de la Pl. Coma, núm. 24, amb 10 taules i 40 cadires situades sota 
els 2 para-sols de què ja disposa a la plaça, i durant sis mesos de juliol (inici el 20 de 
juliol) a desembre de 2020. 
El promotor ha presentat sol·licitud-declaració responsable. 
Vist el Decret d’alcaldia núm. 906/2020 de 17 de maig de 2020 sobre les mesures a 
prendre en el marc de la situació actual per emergència sanitària Covid-19 sobre les 
ocupacions de via pública d’establiments dedicats a la restauració i d’altres 
establiments i comerços, que en la seva part resolutiva diu: 

PRIMER.- Aprovar, respecte les ocupacions a la via pública de restauradors i 
altres comerços, un distanciament social mínim de 2 metres derivat d’una sèrie 
de mesures d’obligat compliment segons les mesures aprovades per l’autoritat 
competent, compatibles amb el fet d’assegurar el normal desenvolupament de 
la vida social i econòmica del municipi i amb el fet de facilitar la convivència a 
certes vies on hi hagi establiments de restauració i hostaleria. 

SEGON.- Autoritzar a establiments de restauració, bars i restaurants amb 
terrassa autoritzada actualment, que puguin fer una ampliació de la superfície 
autoritzada per estricte compliment del distanciament social entre els seus 
usuaris, i sempre que sigui justificat i estrictament necessari, tot considerant 
que aquesta ampliació no destorbi el normal pas d’accés a habitatges o d’altres 
establiments 

TERCER.- Aquesta ocupació serà revisada d’ofici pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament que en valoraran la idoneïtat en funció de les característiques de 
la via i de la seva localització.  

QUART.- Per disposar de qualsevol altre tipus d’ocupacions o ampliacions que 

 



 

no sigui contemplada en aquest decret, s’haurà de sol·licitar mitjançant 
instància a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  

CINQUÈ.- Comunicar als interessats i als departaments afectats de 
l’ajuntament el present acord per al seu coneixement i efectes, i publicar-lo al 
Portal corresponent de la web i mitjans de difusió pública de l’ajuntament. 

Conclusió: 

S’INFORMA FAVORABLEMENT des del punt de vista urbanístic que s’autoritzi la 
sol·licitud d’ocupació del domini públic amb les següents CONDICIONS: 

• Que es compleixi amb allò establert als informe tècnics i d’altres normatives 
sectorials aplicables. 

• Que es deixi lliure l’espai davant el pas de vianants  
• Que la situació de les taules i cadires haurà de realitzar-se segons les 

recomanacions que s’estableixen d’higiene per part de l’autoritat sanitària per 
evitar la propagació del COVID19. Hauran d’estar convenientment separades 
per tal de respectar el distanciament social mínim de 2 metres. 
Per tant, caldrà complir amb la distància mínima de 2 m entre taules i la 
distància mínima de 2 m entre els respatllers de les cadires d’una taula 
respecte les cadires d’una altra taula. 

• Condicionat a la concessió prèvia de l’autorització de la Llicència de l’activitat 
del bar-restaurant. 

Això sense perjudici que caldrà obtenir també l’informe favorable de la policia local i de 
l’enginyer industrial assessor municipal.” 

Atès l’informe de l’enginyer industrial, assessor municipal de data 20 de juliol de 2020, 
que copiat literal diu: 

“ ANTECEDENTS: 

En data 6 de juliol de 2020, la Sra. AEOB, RE  E2020004240, sol·licitat ocupar la via 
pública amb una terrassa a la plaça de la Coma, vinculada al bar-restaurant dar Dikra 
de la Pl. Coma, núm. 24, amb 10 taules i 40 cadires situades sota els 2 para-sols, 
durant sis mesos, de juliol a desembre, emeto el següent  

INFORMO: 
Que, atès el que disposa l’article 47 “Condicions d'higiene i salubritat” del Decret 
112/2010, i atès que l’establiment només disposa de 2 cabines de WC, l’aforament 
màxim permès resta limitat a 50 persones, per la qual cosa és compatible amb el 
nombre de cadires proposades per la terrassa. 

Que caldrà disposar d’un cartell on consti l’aforament màxim de la terrassa. 
Que la situació de les taules haurà de realitzar-se seguint les recomanacions que 
s’estableixen d’higiene per part de l’autoritat sanitària per evitar la propagació del 
COVID19 o altres malalties.”  
Atès l’informe favorable emès pel Sotsinspector Cap de la Policia Local de Cassà de la 
Selva, en data de 20 de juliol de 2020, en el qual s’indica cal complir amb totes les 
condicions que s’indiquen en els informes emesos per l’arquitecte i l’enginyer assessor 
municipal i també determina: 

“Que amb tot l’exposat anteriorment des d’aquesta Prefectura de Policia no es veu cap 
inconvenient en autoritzar la instal·lació de la citada terrassa sempre que quedi 

 



 

garantit el trànsit de vianants per la vorera, respectant els 1,80 metres d’amplada 
mínima i vetllar per tal que els comportaments dels usuaris de la terrassa no molestin 
als veïns ni als vianants i que durant les hores de tancament de l’activitat, la terrassa 
ha de quedar fora d’ús de manera que no pugui ser utilitzada, ja sigui retirant les taules 
i cadires, o bé apilant-les i lligant-les de manera que no es puguin utilitzar.” 

Atès que en la Junta de Govern Local de data 20 de juliol es dóna conformitat a 
l’establiment de l’activitat de restaurant al local de la Plaça de la Coma núm. 24 Bxs. 

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.  
 Atesa 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.  
 Atès el 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 l’article 47 “Condicions d'higiene i salubritat” del Decret 
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives.  
Atès el que especifica la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats i la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats infraestructures i edificis.  
Atès el que determina l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i Via Pública, 
aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 2 de gener de 1997 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província el dia 14 de maig de 1997.  
 Atès el Decret d’alcaldia núm. 906/2020 de 17 de maig de 2020 sobre les mesures a 
prendre en el marc de la situació actual per emergència sanitària Covid-19 sobre les 
ocupacions de via pública d’establiments dedicats a la restauració i d’altres 
establiments i comerços.  
Ateses 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 AEOB  l’ocupació de la via pública amb una terrassa a la plaça 
de la Coma, vinculada al bar-restaurant de la Plaça de la Coma, núm. 24, amb 10 
taules i 40 cadires des del 20 de juliol fins al desembre de 2020, en total 6  mesos i 
condicionada al compliment de les condicions detallades en els informes tècnics 
transcrits en la part expositiva d’aquest acord i previ pagament de les taxes 
corresponents:  

• Que es compleixi amb allò establert als informe tècnics i d’altres normatives 
sectorials aplicables. 

• Que es deixi lliure l’espai davant el pas de vianants  

• Que la situació de les taules i cadires haurà de realitzar-se segons les 
recomanacions que s’estableixen d’higiene per part de l’autoritat sanitària per 

 



 

evitar la propagació del COVID19. Hauran d’estar convenientment separades 
per tal de respectar el distanciament social mínim de 2 metres. 
Per tant, caldrà complir amb la distància mínima de 2 m entre taules i la 
distància mínima de 2 m entre els respatllers de les cadires d’una taula 
respecte les cadires d’una altra taula. 

• Que caldrà disposar d’un cartell on consti l’aforament màxim de la terrassa. 

• Que la situació de les taules haurà de realitzar-se segons el que determina el 
Decret d’alcaldia núm. 906/2020 de 17 de maig de 2020 sobre les mesures a 
prendre en el marc de la situació actual per emergència sanitària Covid-19 
sobre les ocupacions de via pública d’establiments dedicats a la restauració i 
d’altres establiments i comerços, així com les recomanacions que s’estableixen 
d’higiene per part de l’autoritat sanitària per evitar la propagació del COVID19.  

• Caldrà garantir el trànsit de vianants i vetllar per tal que el comportaments dels 
usuaris de la terrassa no molestin als veïns ni als vianants i que durant les 
hores de tancament de l’activitat, la terrassa ha de quedar fora d’ús de manera 
que no pugui ser utilitzada, ja sigui retirant les taules i  cadires, o bé apilant-les i 
lligant-les de manera que no es puguin utilitzar. 

SEGON. Advertir a interessat que l’article 78 de l'Ordenança General de Convivència 
Ciutadana i Via Pública, estableix que quan ho requereixin les necessitats del servei 
públic i l'administració municipal necessiti per qualsevol circumstància l'espai que 
ocupa l'emplaçament de les taules, el titular de la llicència les haurà de retirar, amb 
avís previ i subsidiàriament per l'Ajuntament, sense que en cap cas l'esmentat titular 
tingui dret a indemnització.  
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat tot indicant els recursos que 
corresponguin.  
QUART.  - Traslladar aquest acord a la XARXA LOCAL DE MUNICIPIS per a la 
liquidació de les taxes si s’escau, tenint en compte que la terrassa ha estat sol·licitada 
des de l’20 de juny i fins el 31 de desembre de 2020. 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Policia Local, als  efectes escaients. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.4.- AUTORITZAR A AMPB L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSA 
VINCULADA A LA PIZZERIA DE LA PLAÇA PETITA NÚM. 1 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud presentada per AMPB  (E2020001012 de 10 de juliol de 2020) per 
ocupar la via pública amb una terrassa a la plaça Petita, vinculada a la pizzeria de 
Plaça Petita núm. 1 amb 5 taules i 20 cadires de diumenge a dijous i 8 taules i 32 
cadires els divendres i dissabtes des del dia 1 de juny i fins el dia 31 d’agost. 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 10 de juliol de 2020, que copiat 
literal diu: 

“Vista la sol·licitud de llicència d’ocupació de via pública promoguda per AMPB (RE 
núm. E2020004387 de 10 de juliol de 2020), per instal·lar terrassa a la Plaça Petita, 
vinculada a la PIZZERIA CA LA PETITA de la plaça Petita, núm. 1, amb 5 taules i 20 

 



 

cadires (8 taules i 32 cadires els divendres i dissabtes) des de l’1 de juny fins al 31 
d’agost de 2020. 

Vist el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. 
(DOGC núm. 8158 de 19 de juny de 2020), on es decreta que queden sense efecte a 
Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma i s’estableix que 
s'inicia l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència 
sanitària vigent provocada per la COVID-19. 

Vist el Ban de l’Alcalde de data 17 de juny de 2020 (Expedient X2020000745), on es fa 
constar que a partir del 17 de juny de 2020, i a la vista de les mesures que dicta 
l’Ordre SND/458/2020 de 30 de maig, l’alcalde deroga el ban dictat en data 21 de maig 
de 2020 i conseqüentment els horaris de les terrasses seran els que reeixien abans de 
l’estat d’alarma i que en cada una de les terrasses només es podrà instal·lar el mateix 
número de taules que abans de l’estat d’alarma. 

Atesa l’ordenança fiscal núm. 19, sobre la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

Conclusió: 

S’INFORMA FAVORABLEMENT des del punt de vista urbanístic que s’autoritzi la 
sol·licitud d’ocupació del domini públic amb una terrassa a la Plaça Petita, vinculada a 
la PIZZERIA CA LA PETITA de la plaça Petita, núm. 1, amb 5 taules i 20 cadires (8 
taules i 32 cadires els divendres i dissabtes) des de l’1 de juny fins al 31 d’agost de 
2020, amb les següents CONDICIONS: 

• Que es compleixi amb allò establert als informe tècnics i d’altres normatives 
sectorials aplicables. 

• Que la terrassa se situï dins el perímetre marcat en vermell al següent plànol: 

 



 

 

• Que la situació de les taules i cadires haurà de realitzar-se segons les 
recomanacions que s’estableixen d’higiene per part de l’autoritat sanitària per 
evitar la propagació del COVID19. Hauran d’estar convenientment separades 
per tal de respectar el distanciament social mínim establert en cada moment. 

Això sense perjudici que caldrà obtenir també l’informe favorable de la policia local i de 
l’enginyer industrial assessor municipal.”  

Atès l’informe emès per l’enginyer assessor municipal, en data de 20 de juliol de 2020, 
que copiat diu: 

“ANTECEDENTS: 

En data 10 de juliol de 2020, la Sra. AMPB (40345416N), amb núm. de RE 
E2020004387, sol·licita autorització per a l’ocupació de la via pública amb la 
instal·lació d’una terrassa vinculada a la Pizzeria Ca La Petita de la Plaça Petita, núm. 
1, amb 5 taules i 20 cadires (8 taules i 32 cadires els divendres i dissabtes) des de l’1 
de juny fins al 31 d’agost de 2020. 

INFORMO: 
Que, atès el que disposa l’article 47 “Condicions d'higiene i salubritat” del Decret 
112/2010, i atès que l’establiment només disposa de 2 cabines de WC, l’aforament 
màxim permès resta limitat a 50 persones, per la qual cosa és compatible amb el 
nombre de cadires proposades per la terrassa. 
Que caldrà disposar d’un cartell on consti l’aforament màxim de la terrassa. 
Que la situació de les taules haurà de realitzar-se seguint les recomanacions que 
s’estableixen d’higiene per part de l’autoritat sanitària per evitar la propagació del 
COVID19 o altres malalties.” 

 



 

Atès l’informe favorable emès pel Sotsinspector Cap de la Policia Local de Cassà de la 
Selva, en data de 20 de juliol de 2020, en el qual s’indica cal complir amb totes les 
condicions que s’indiquen en els informes emesos per l’arquitecte i l’enginyer assessor 
municipal i també determina: 
“Que amb tot l’exposat anteriorment des d’aquesta Prefectura de Policia no es veu cap 
inconvenient en autoritzar la instal·lació de la citada terrassa sempre que quedi 
garantit el trànsit de vianants per la vorera, respectant els 1,80 metres d’amplada 
mínima i vetllar per tal que els comportaments dels usuaris de la terrassa no molestin 
als veïns ni als vianants i que durant les hores de tancament de l’activitat, la terrassa 
ha de quedar fora d’ús de manera que no pugui ser utilitzada, ja sigui retirant les taules 
i cadires, o bé apilant-les i lligant-les de manera que no es puguin utilitzar. “  

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.  
 Atesa 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.  
 Atès el 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 l’article 47 “Condicions d'higiene i salubritat” del Decret 
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives.  
Atès el que especifica la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats i la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats infraestructures i edificis.  
 Atès el que determina l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i Via Pública, 
aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 2 de gener de 1997 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província el dia 14 de maig de 1997.  
 Atès el Decret d’alcaldia núm. 906/2020 de 17 de maig de 2020 sobre les mesures a 
prendre en el marc de la situació actual per emergència sanitària Covid-19 sobre les 
ocupacions de via pública d’establiments dedicats a la restauració i d’altres 
establiments i comerços.  
 Ateses 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 AMPB  l’ocupació de la via pública amb  terrassa vinculada a la 
Pizzeria Ca La Petita de la Plaça Petita, núm. 1, amb 5 taules i 20 cadires (8 taules i 
32 cadires els divendres i dissabtes) des de l’1 de juny fins al 31 d’agost de 2020. i 
condicionada al compliment de les condicions detallades en els informes tècnics 
transcrits en la part expositiva d’aquest acord i previ pagament de les taxes 
corresponents:  

• Que es compleixi amb allò establert als informe tècnics i d’altres normatives 
sectorials aplicables. 

• Que la terrassa se situï dins el perímetre marcat en vermell al següent plànol: 

 



 

 

• Que la situació de les taules i cadires haurà de realitzar-se segons les 
recomanacions que s’estableixen d’higiene per part de l’autoritat sanitària per 
evitar la propagació del COVID19. Hauran d’estar convenientment separades 
per tal de respectar el distanciament social mínim de 2 metres. 
Per tant, caldrà complir amb la distància mínima de 2 m entre taules i la 
distància mínima de 2 m entre els respatllers de les cadires d’una taula 
respecte les cadires d’una altra taula. 

• Que caldrà disposar d’un cartell on consti l’aforament màxim de la terrassa. 

• Que la situació de les taules haurà de realitzar-se segons el que determina el 
Decret d’alcaldia núm. 906/2020 de 17 de maig de 2020 sobre les mesures a 
prendre en el marc de la situació actual per emergència sanitària Covid-19 
sobre les ocupacions de via pública d’establiments dedicats a la restauració i 
d’altres establiments i comerços, així com les recomanacions que s’estableixen 
d’higiene per part de l’autoritat sanitària per evitar la propagació del COVID19.  

• Caldrà garantir el trànsit de vianants respectant els 1,80 metres d’amplada 
mínima i  vetllar per tal que el comportaments dels usuaris de la terrassa no 
molestin als veïns ni als vianants i que durant les hores de tancament de 
l’activitat, la terrassa ha de quedar fora d’ús de manera que no pugui ser 
utilitzada, ja sigui retirant les taules i  cadires, o bé apilant-les i lligant-les de 
manera que no es puguin utilitzar. 

SEGON.-  Advertir a interessat que l’article 78 de l'Ordenança General de Convivència 
Ciutadana i Via Pública, estableix que quan ho requereixin les necessitats del servei 
públic i l'administració municipal necessiti per qualsevol circumstància l'espai que 
ocupa l'emplaçament de les taules, el titular de la llicència les haurà de retirar, amb 

 



 

avís previ i subsidiàriament per l'Ajuntament, sense que en cap cas l'esmentat titular 
tingui dret a indemnització.  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat tot indicant els recursos que 
corresponguin.  

QUART.- Traslladar aquest acord a la XARXA LOCAL DE MUNICIPIS per a la 
liquidació de les taxes si s’escau, tenint en compte que la terrassa ha estat sol·licitada 
des de l’1 de juny i fins el 31 d’agost de 2020. 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Policia Local, als  efectes escaients 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.5.- FORMULAR AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PUOSC 2020-2024 

Vist l’informe de l’Alcaldia de data 20 de juliol de 2020, que transcrit literalment diu: 

AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL PUOSC 2020-2024 

RELACIÓ DE FETS 

Atès que en data 15 de novembre de 2019, es va sol·licitar subvenció al PUOSC 
2020-2024 pels següents projectes: 
  

     
Vista la proposta de resolució provisional, de data 9 de juliol de 2020, de concessió de 
les subvencions del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, 
amb la següent proposta per a l’Ajuntament de Cassà: 

NÚM. REGISTRE 
SORTIDA

I M P O R T 
SOL·LICITAT

PROJECTE ANUALITAT

S2019005329 408.356,14 € URBANITZACIÓ DELS C/ 
INDÚSTRIA I C/ BISBAL

2020

S2019005333 409.367,60 € ENDEGAMENT DE LA RIERA 
SECA ENTRE EL C/ DE LA 
VIA I EL C/ PLA DE L’ESTANY

2021

S2019005334 216.617,05 € REFORMA DEL SEGON PIS 
DE CAN TRINXERIA

2022

CODI EXPEDIENT PROJECTE S U B V E N C I Ó 
PROPOSADA

PRE082/19/01869 ENDEGAMENT DE LA 
RIERA SECA ENTRE EL 
C/ DE LA VIA I EL C/ PLA 
DE L’ESTANY

250.000 €

PRE082/19/01813 URBANITZACIÓ DELS C/ 
INDÚSTRIA I C/ BISBAL

DENEGAT

 



 

Atès que, des de l’Ajuntament de Cassà és creu prioritari possibilitar la major quantitat 
d’execucions d’obres atesa la seva necessitat.  

Atès que l’obra d’ENDEGAMENT DE LA RIERA SECA ENTRE EL C/ DE LA VIA I EL C/ 
PLA DE L’ESTANY, podrà comptar amb finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua  i 
de recursos propis municipals i que, tanmateix, és molt important pel municipi la 
URBANITZACIÓ DELS C/ INDÚSTRIA I C/ BISBAL, es considera necessari sol·licitar 
un canvi de projecte previst en la resolució provisional de concessió i denegació del 
PUOSC 2020 -2024. 

FONAMENTS DE DRET 

DECRET 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (BOP 
núm. 7925 25/07/2019).  
RESOLUCIÓ PRE/2257/2019, de 25 de juliol, de convocatòria del Departament de la 
Presidència per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (BOP núm. 7951 
02/09/2019).  
RESOLUCIÓ PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s'amplia el termini de 
presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la Resolució 
PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la 
concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (BOP núm. 7957 10/09/2019). 

Per tot això, informo i proposo a la Junta de Govern Local: 

PRIMER.- FORMULAR AL·LEGACIONS a la resolució provisional, de data 9 de juliol 
de 2020, de concessió de les subvencions del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024 

En el següent sentit: DEMANAR UN CANVI de projectes en el sentit de DEIXAR 
SENSE EFECTE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA en el següent projecte : 

QUE S’APROVI LA SUBVENCIÓ DESTINADA DE 250.000 EUROS AL SEGÜENT 
PROJECTE, d’acord amb els criteris de motivació de la memòria presentada en la 
sol·licitud:  

SEGON.- Notificar l’acord a la Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.  

TERCER.- Donar-ne compte al Ple municipal. 

PRE082/19/01873 REFORMA DEL SEGON 
PIS DE CAN TRINXERIA

DENEGAT

CODI EXPEDIENT PROJECTE

PRE082/19/01869 ENDEGAMENT DE LA RIERA 
SECA ENTRE EL C/ DE LA 
V I A I E L C / P L A D E 
L’ESTANY

PRE082/19/01813 URBANITZACIÓ DELS C/ 
INDÚSTRIA I C/ BISBAL

 



 

Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- FORMULAR AL·LEGACIONS a la resolució provisional, de data 9 de juliol 
de 2020, de concessió de les subvencions del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2020-2024 

En el següent sentit: DEMANAR UN CANVI de projectes en el sentit de DEIXAR 
SENSE EFECTE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA en el següent projecte : 

QUE S’APROVI LA SUBVENCIÓ DESTINADA DE 250.000 EUROS AL SEGÜENT 
PROJECTE, d’acord amb els criteris de motivació de la memòria presentada en la 
sol·licitud:  

SEGON.- Notificar l’acord a la Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.  

TERCER.- Donar-ne compte al Ple municipal. 

RESULTAT:  APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT  

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

CODI EXPEDIENT PROJECTE

PRE082/19/01869 ENDEGAMENT DE LA 
RIERA SECA ENTRE EL 
C/ DE LA VIA I EL C/ PLA 
DE L’ESTANY

PRE082/19/01813 URBANITZACIÓ DELS C/ 
INDÚSTRIA I C/ BISBAL
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