
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE JULIOL 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000024  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de juliol de 2020 
Hora d’inici:  19:10 h 
Hora de fi: 19:35 h 
Lloc: sala de juntes 

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

Ignacio López Salvador, Secretari 

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

Absents: 
Alfonso Martinez Domenech, assessor sense veu i sense vot 

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20/07/2020 

2.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 
SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS D'AJUTS ALS ESPORTISTES 
INDIVIDUALS GIRONINS, ANUALITAT 2020

3.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
ACTUACIONS ADREÇADES A LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL I 
ECONÒMIC DELS MUNICIPIS DERIVADES DE L'IMPACTE COVID-19

4.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE NTP  PER A L'OBERTURA 
D'UNA FRUITERIA AL AL C/ PAU NÚM.  48  BXS.

5.- AUTORITZAR A AYACH LOGÍSTICA SL L'INICI DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ 
DEL MAGATZEM DEL C/ PLA DE L'ESTANY NÚM. 57

6.- CONTRACTE DE SERVEIS A REALITZAR PER AL MANTENIMENT I 
REPARACIONS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC CORRESPONENT AL 
MES DE JULIOL 2020

 



 

Desenvolupament de la sessió  

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

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20/07/2020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 20/07/2020, signada pel secretari accidental 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). 

7.- CONTRACTE MENOR D'OBRES PER PAVIMENTAR AMB FORMIGÓ LA PISTA 
DEL PATI DEL CEIP PUIG ARQUES

8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA SONORITZACIÓ DEL FESTIVAL 
SOLFEJANT AMB TRES4TRES ARTS & TECHNOLOGY SL

9.- CONTRACTE MENOR DE TREBALLS DE DESEMBÚS RIERA

10.- CONTRACTE MENOR D’UN SERVEI DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES 
ENTRE EL DIA 6 D’AGOST I 5 D’OCTUBRE DE 2020

11.- CONTRACTE MENOR DE L'OBRA DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL 
CREC

12.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA A L'ACORD MARC DE 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP. 2017.01) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A.

13.- MODIFICACIO ACORD ACM i AD SUBMINISTRAMENT GAS

14.- MODIFICACIÓ ACORC ACM i AD SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT

 



 

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 de data 20/07/2020, 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 SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 
SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS D'AJUTS ALS ESPORTISTES 
INDIVIDUALS GIRONINS, ANUALITAT 2020 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament 
d’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, 
anualitat 2020. 

Vist el programa A5 de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins 
que participen en competicions individuals. 

Vista la relació de l’àrea d’esports municipals d’esportistes cassanencs que poden 
optar a la subvenció. 

FONAMENTS DE DRET  

Aprovació definitiva bases generals de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, publicades al 
BOP núm. 41 de 28 de febrer de 2020.  

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament 
d’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, 
anualitat 2020, publicada al BOP núm. 78 de 22 d’abril de 2020.  

 



 

Per tot això, S’ACORDA: 

Únic.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 2.400 euros a la Diputació de Girona per al 
suport de programes municipals d’ajuts als esportistes individuals gironins, 
subprograma A5, convocatòria 2020. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
ACTUACIONS ADREÇADES A LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL I 
ECONÒMIC DELS MUNICIPIS DERIVADES DE L'IMPACTE COVID-19 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions 
adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis derivades de 
l'impacte Covid-19. 

Vista la memòria de l’àrea de Promoció Econòmica municipal PLA DE REACTIVACIÓ 
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA  DE CASSÀ DE LA SELVA DERIVAT DE LA CRISI 
SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19, amb un pressupost de despeses de 
6.140 euros. 

FONAMENTS DE DRET 

Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per finançar actuacions 
dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la 
reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, derivades de l’impacte 
de la COVID-19 (BOP núm. 104 29/05/2020). 

Convocatòria de subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats 
municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit comercial i 
econòmic dels seus municipis, derivades de l’impacte de la COVID-19 (BOP núm. 131 
09/07/2020.) 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 3.000 euros a la Diputació de Girona  
per a actuacions adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic del municipi 
de Cassà de la Selva derivades de l'impacte Covid-19. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

4.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE NTP  PER A L'OBERTURA 
D'UNA FRUITERIA AL AL C/ PAU NÚM.  48  BXS. 

RELACIÓ DE FETS 

 



 

Vista la documentació presentada per NTP per a comunicar l’obertura d’una activitat 
de comerç al detall de fruites i hortalisses al local del c/ Pau núm. 48 Bxs. 
(E2019007456 de data 15 d’octubre de 2019). 

Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’expedient 
(E2019008901 de data 09122019) 
Atès l’informe de l’enginyer industrial, assessor municipal de data 22 d’octubre de 
2019, que copiat literal diu: 
“ Antecedents 

1) La Sra. NTP (NIF XXXX9207X), a través del seu representant (reg. entrades 
E2019006453 de 04-09-2019), comunica l’inici de l’activitat de BOTIGA DE 
VENDA AL DETALL DE FUITES, HORTALISES I ALTRES , en un local situat al 
C/ de la Pau, 48 - baixos, d’aquest municipi. Per això presenta el certificat tècnic 
per a la posada en funcionament de l'activitat. 

2) La botiga, disposa de un total de 47,60 m2,en planta baixa. 
3) Dins del marc de Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 

matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. NO està  
sotmesa a control preventiu de l’Administració de la Generalitat. 

4) Dins del marc de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa. 
L’activitat resta qualificada com a G.472 comerç al detall de aliments ... amb una 
superfície inferior a 120 m2, sotmesa a declaració responsable i a declaració 
responsable en matèria de salut alimentaria. 

En data 23 de setembre de 2019 s’emet informe en el sentit de que manca la 
declaració responsable en matèria de salut alimentaria. En data 9 de desembre de 
2019, la Sra. NTP, aporta la declaració responsable en matèria de salut alimentària. 
Informe:  
D’acord amb l’article 13 de la Llei 16/2015, La documentació aportada és suficient per 
a comunicar, per part de la Sra. NTP, amb NIF XXXX9207X, l’inici de l’activitat de 
BOTIGA DE VENDA AL DETALL DE FUITES, HORTALISES I ALTRES, en un local 
situat al C/ de la Pau, 48 - baixos, d’aquest municipi. 

L’Ajuntament pot notificar al titular l’assabentat de la Corporació a l’obertura de 
l’activitat 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 que li siguin d’aplicació. 

• L’activitat ha de disposa d’una assegurança de responsabilitat civil. 
• L’horari de l’activitat queda limitat a la normativa d’horaris comercial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 



 

• Resta prohibit la utilització de la via pública (vorera – carrer) per a la exposició i/o 
venda de productes. 

L’Ajuntament ha de incorporar l’activitat al registre municipal d’activitats alimentaries 
amb el codi: 17244 – 07 01 – 0 – 0 – NNNNN, essent NNNNN la numeració de 
l’establiment en el municipi de Cassà de la Selva 

17244 Identificació del municipi 
07 01 Vegetals i derivats / Fruiteria i/o verduleria  
0 Sense distribució  
0 No manipulacions (lliurament del producte sense manipulació) “ 

Atès l’informe urbanístic favorable, emès pels serveis tècnics municipals en data 13 de 
gener de 2020, que copiat literal diu: 

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

Vista la documentació presentada per NTP, per a l’exercici d’una activitat de comerç al 
detall de fruites i hortalisses al local situat al carrer de la Pau, núm. 48, baixos. 
Aquest immoble se situa en sòl urbà consolidat, clau C, on l’ús sol·licitat és admès. 
Conclusió: 
S’informa favorablement l’activitat proposada des del punt de vista urbanístic.” 

Atès  l’informe  de  la tècnica de Medi Ambient de data 17 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 de la fruiteria anomenada la 
Botigueta de la Núria, situada al carrer de la Pau, 48, bxs. 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 17 de juliol de 
2020, amb el número 17044-0701-0-0-01050.” 

Atès que en l’expedient consta que la interessada ha 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 1292/2019 de data 21 de juny de 2019.   

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per  NTP per a l’obertura d’una 
activitat de de comerç al detall de fruites i hortalisses al local situat al carrer de la Pau 
núm. 48 baixos,  d’acord amb el que s’indica en els informes tècnics que consten en 
aquesta resolució.  

SEGON. Advertir a l’interessat que caldrà donar compliment a les condicions 
imposades pels Serveis Tècnics Municipals i 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 que li siguin d’aplicació. 

• L’activitat ha de disposa d’una assegurança de responsabilitat civil. 

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

• Resta prohibit la utilització de la via pública (vorera – carrer) per a la exposició i/o 
venda de productes. 

TERCER.- 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.  

QUART.- Inscriure l’activitat al registre municipal d’establiments minoristes en 
alimentació amb el número : 
17044-1102-0-6-01050 

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

 



 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

5.- AUTORITZAR A AYACH LOGÍSTICA SL L'INICI DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ 
DEL MAGATZEM DEL C/ PLA DE L'ESTANY NÚM. 57 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la llicència d’obra promoguda per AYACH LOGISTICA SL, per a la construcció 
d’una nau industrial de planta baixa destinada a l’ampliació del magatzem existent i la 
construcció d’un altell en el magatzem existent al carrer Pla de l’Estany núm. 51  

Atesa la documentació presentada per adjuntar a l’expedient (E2020002017 i 
E2020002026 de data 18 de març de 2020) 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 18 de març de 2020 que copiat 
literal diu: 

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

Atesa l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal 
sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies (BOP de 
Girona núm. 195 d’11 d’octubre de 2017). 

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

Vistes les condicions de la llicència d’obres atorgada per Junta de Govern Local en 
data 17 de febrer de 2020. 

Vist el projecte executiu i la documentació presentada pel promotor en data 18 
de març de 2020. 

En la declaració de coincidència entre el projecte executiu presentat i el projecte bàsic 
aprovat, s’ha fet constar que el contingut de la documentació presentada s’ajusta al 
projecte bàsic aprovat a excepció del remat de la façana (peto) que s’ha suprimit. 

Conclusió: 

S’informa favorablement el projecte executiu i es dóna conformitat a l’inici de les obres 
amb la condició que un cop iniciades s’aporti l’acta d’inici emesa per la direcció 
facultativa. 

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.- Acordar la conformitat del projecte executiu i la documentació presentada 
per AYACH LOGISTICA SL  en data 18 de març de 2020 i autoritzar l’inici de les obres 
de construcció d’una nau industrial de planta baixa destinada a l’ampliació del 
magatzem existent i la construcció d’un altell en el magatzem existent al carrer Pla de 
l’Estany núm. 51, sempre que es compleixin les condicions indicades en l’autorització 
de la llicència autoritzada en el seu dia. 

SEGON.-  Recordar-vos que un cop iniciades les obres caldrà que aporteu l’acta d’inici 
emesa pel tècnic director. 

TERCER.-  Comunicar aquest acord als interessats, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- CONTRACTE DE SERVEIS A REALITZAR PER AL MANTENIMENT I 
REPARACIONS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC CORRESPONENT AL 
MES DE JULIOL 2020 

RESULTAT:  SOBRE LA TAULA PER UNANIMITAT  

7.- CONTRACTE MENOR D'OBRES PER PAVIMENTAR AMB FORMIGÓ LA PISTA 
DEL PATI DEL CEIP PUIG ARQUES 

RELACIÓ DE FETS 

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

 



 

“

 

 

 

 



 

 
“ 

2. Atès el pressupost presentat per GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.,  amb NIF: 
B-17537812  , per import de 20.328,00 € IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200004791, per import de  DEU MIL EUROS 
(10.000 euros IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 104 9240 60900 
de l’exercici 2020, i DEU MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS (10.328,00 
euros IVA inclòs) , a càrrec de la partida pressupostària 401 3230 61900 de 
l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET 

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

2. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions en relació a l’article 25.1d) i l’article 122.2 LCSP respecte 
l’obligatorietat del contractista de submissió a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

3. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

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

 



 

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

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Contractar l’obra per fer una pista esportiva amb paviment de formigó al 
CEIP Puig Arques, amb l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.., amb NIF: 
B-17537812, per import de SETZE MIL VUIT-CENTS EUROS (16.800,00 € sense 
IVA), que resulta un import total de VINT MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
(20.328,00 €  IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 104 9240 60900 i 401 
3230 61900 de l’exercici 2020. 

SEGON- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de les actuacions 
per GERMANS CAÑET XIRGU, S.L., amb NIF: B-17537812, per import de VINT MIL 
TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS (20.328,00 €  IVA inclòs), a càrrec de la partida 
pressupostària 104 9240 60900 i 401 3230 61900 de l’exercici 2020. 

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

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

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA SONORITZACIÓ DEL FESTIVAL 
SOLFEJANT AMB TRES4TRES ARTS & TECHNOLOGY SL 

Antecedents de fet. 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data  15 de  juliol de 
2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes 
menors i de motivació de la necessitat del contracte menor, que disposa: 

 “Antecedents de fet.  

1. D’acord amb el pressupost presentat per TRES4TRES ARTS AND 
TECHNOLOGY SL amb NIF B55297840, amb un pressupost de 6.864,33 € 
(IVA inclòs)  

2. RC número 22020-5089, amb càrrec a la partida 301 3340 22799 del 
pressupost de 2020. 

Fonaments de dret. 

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

 



 

L’objecte del contracte consisteix en el servei de sonorització dels concerts del Festival 
Solfejant, que tindrà lloc els dies 16, 23, 30 de juliol, 6 i 13 d’agost al pati de Can 
Trinxeria. L’òrgan de contractació considera necessari que es porti a terme la 
sonorització dels concerts del Festival Solfejant 2020. Tot i tractar-se d’un contracte de 
serveis l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics ni humans necessaris per portar a 
terme aquesta tasca. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un 
servei, amb valor estimat de 5.673 €, sense IVA (inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 
15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
301 3340 22799 del pressupost vigent. La present contractació no altera l’objecte del 
contracte, ni supera el termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte 
preexistent. 

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

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

Conclusions. 

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

2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb número d’operació 22020-5089 , per import de sis mil vuit-
cents seixanta-quatre euros i trenta-tres cèntims (6864,33 € iva inclòs), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 301 3340 22799 de l’exercici 2020. 

3. Vist que aquesta despesa té un cost de cinc mil sis-cents setanta-tres euros 
(5673 € sense IVA), que resulta un import de sis mil vuit-cents seixanta-quatre 
euros i trenta-tres cèntims (6864,33 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 301 3340 22799  de l’exercici 2020. 

4. Atès el pressupost aportat per Tres4tres Arts & Technology, amb NIF 
B55297840  per la sonorització dels concerts del Festival Solfejant 2020 per 
import de 6864,33 € (IVA inclòs). 

Fonaments de dret. 

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

2. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions en relació a l’article 25.1d) i l’article 122.2 LCSP respecte 
l’obligatorietat del contractista de submissió a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

 



 

3. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

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

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Contractar el servei sonorització dels concerts del Festival Solfejant 2020 
amb Tres4tres Arts & Technology  amb NIF B55297840  per un import de 6864,33 € 
(IVA Inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 301 3340 22799  de l’exercici 2020. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de la 
sonorització dels concerts del Festival Solfejant 2020, amb Tres4tres Arts & 
Technology, amb NIF B55297840, per import de cinc mil sis-cents setanta-tres euros 
(5673 € sense IVA), que resulta un import de sis mil vuit-cents seixanta-quatre euros i 
trenta-tres cèntims (6864,33 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 301 
3340 22799 de l’exercici 2020. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

9.- CONTRACTE MENOR DE TREBALLS DE DESEMBÚS RIERA 

Antecedents.  

Vist l’informe tècnic, de datat 16 de juliol de 2020, per a la contractació del servei de 
neteja i desembús d’un tap de canyes i d’altres residus de les rieres que conflueixen al 
carrer Cervantes, que transcrit literalment diu:  

“Antecedents de fet.  

3. D’acord amb el pressupost present per ALAMEDA TORRENT SLU amb NIF 
B17652728 per la contractació de les feines de desembós de la riera 
Susvalls en el seu pas pel carrer Cervantes per 5.370,00 € (IVA no inclòs) 

4. RC número 220200005088, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
601-1710-22799 del pressupost de 2020. 

Fonaments de dret. 

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

 



 

L’objecte del contracte consisteix en la retirada de gran quantitat de canyes 
acumulades a la confluència de vàries rieres soterrades a l’alçada del carrer 
Cervantes, amb operaris que treballen manualment, amb la companyia Alameda 
Torrent SLU. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei, 
amb valor estimat de 6.559,30 € IVA Inclòs (inferior a 15.000,00 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 601-1710-22799 del pressupost vigent. La present 
contractació no altera l’objecte del contracte, ni supera el termini d’un any, ni es 
tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 

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

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

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

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

Fonaments de dret.  

1. Arts. 17, 116.4 i 118 (escollir segons el tipus de contracte: 16 Subministrament, 13 
Obres, 17 Serveis, 25.1 Privats), 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives de Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP), s’emet el present informe.  

2. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per raó 
de seguretat pública en administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions en relació a l’article 25.1d) i l’article 122.2 LCSP respecte 
l’obligatorietat del contractista de submissió a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.  

3. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

5. 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 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- CONTRACTAR la realització dels treballs de retirada de canyes i neteja de 
la riera Susavalls a l’alçada del carrer Cervantes.  

 



 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 6.559,30 € IVA Inclòs (inferior a 
Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 601-1710-22799 del pressupost vigent. 

TERCER.- Notificar aquest acord a Alameda Torrent SLU.  

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

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.- CONTRACTE MENOR D’UN SERVEI DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES 
ENTRE EL DIA 6 D’AGOST I 5 D’OCTUBRE DE 2020 

Antecedents.  

Vist l’informe tècnic, de datat 16 de juliol de 2020, per a la contractació del servei de 
jardineria i manteniment de zones verdes, que transcrit literalment diu:  

“Antecedents de fet.  

5. D’acord amb el pressupost present per Fundació privada mas Xirgu amb 
NIF G55121909 per la contractació del servei de manteniment i jardineria 
per 10.048,50 € (IVA no inclòs) 

6. RC número 220200005102, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
601-1710-22799 del pressupost de 2020. 

La present contractació és realitza per tal de cobrir el servei de manteniment de 
zones verdes i jardineria durant el temps necessari per enllestir el procediment de 
contractació que s’està duent a terme.  

La licitació esmentada ha estat aturada durant el temps que ha estat vigent la 
suspensió de terminis de l’estat d’alarma decretat per 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 i les seves pròrrogues.  

A banda, la Junta de Govern Local, en la Sessió Ordinària celebrada el dia 29 de 
juny de 2020 va acordar l’aprovació de l’esmena del plec de prescripcions 
tècniques i inici del còplut per a la presentación d’ofertes, el que suposa un  nou 
retard en la resolución de la licitació. 

Fonaments de dret. 

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

L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de jardineria i 

 



 

manteniment de zones verdes del municipi de Cassà de la Selva amb la 
companyia Fundació Privada Mas Xirgu. Per l’objecte del contracte es tracta de la 
contractació d’un servei, amb valor estimat de 12.158,69 € IVA Inclòs (inferior a 
Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 601-1710-22799 del pressupost vigent. La 
present contractació no altera l’objecte del contracte, ni supera el termini d’un any, 
ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 

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

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

Fonaments de dret.  

1. Arts. 17, 116.4 i 118 (escollir segons el tipus de contracte: 16 Subministrament, 13 
Obres, 17 Serveis, 25.1 Privats), 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives de Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP), s’emet el present informe.  

2. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per raó 
de seguretat pública en administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions en relació a l’article 25.1d) i l’article 122.2 LCSP respecte 
l’obligatorietat del contractista de submissió a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.  

3. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

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

5. 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. 

6. 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 i les 
seves pròrrogues. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- CONTRACTAR la realització dels treballs manteniment de jardinería i zones 
verdes per al período entre el 6 d’agost i el 5 d’octubre de 2020, per tal de mantener la 
prestació del Servei mentre no es resol la licitació en tràmit. 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 12.158,69 € IVA Inclòs (inferior a 
Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 601-1710-22799 del pressupost vigent. 

 



 

TERCER.- Notificar aquest acord a Fundació Privada Mas Xirgu. 

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

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

11.- CONTRACTE MENOR DE L'OBRA DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL 
CREC 

RELACIÓ DE FETS 

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

 

 



 

” 

2. Atès el pressupost presentat per CUBIERTAS Y FRIGORIFICOS, S.L.,  amb NIF: 
B-55216907, per import de 11.513,82 € IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200005437, per import de ONZE MIL EUROS 
AMB CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS (11.513,82 euros IVA 
inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 100 9200 21200 de l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET 

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

2. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions en relació a l’article 25.1d) i l’article 122.2 LCSP respecte 
l’obligatorietat del contractista de submissió a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

3. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

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

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

 



 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Contractar l’obra realitzar un doblat de coberta de xapa metàl·lica amb 
aïllament sobre l’existent i segellant els laterals , amb l’empresa CUBIERTAS Y 
FRIGORIFICOS, S.L., amb NIF: B-55216907, per import de NOU MIL CINC-CENTS 
QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (9.515,55 € sense IVA), que 
resulta un import total de ONZE MIL EUROS AMB CINC-CENTS TRETZE EUROS 
AMB VUITANTA-DOS (11.513,82 euros IVA inclòs), a càrrec de la partida 
pressupostària 100 9200 21200 de l’exercici 2020. 

SEGON- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de les actuacions 
per CUBIERTAS Y FRIGORIFICOS, S.L., amb NIF: B-55216907, per import de ONZE 
MIL EUROS AMB CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS (11.513,82 
euros IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 100 9200 21200 de l’exercici 
2020. 

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

QUART.-  Notificar aquest acord a l’empresa CUBIERTAS Y FRIGORIFICOS, S.L. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

12.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA A L'ACORD MARC 
DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP. 2017.01) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA PROVEÏMENTS D'AIGUA S.A. 

ANTECEDENTS DE FET 

Vist que l’ajuntament de Cassà de la Selva està adherit al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’ACM-CCDL, que dóna accés als serveis adjudicats en diversos 
àmbits per aconseguir estalvis econòmics als ajuntaments, segons acord de ple de 26 
d’abril de 2018 (exp ABSIS 2018/457). 

Donat que en data 5 d’abril de 2019 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local mitjançant Resolució de Presidència núm. 19/2019, d’11 
d’abril de 2019, va resoldre adjudicar l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’element d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya a l’empresa Proveïments d’Aigua, S.A. (PRODAISA) pel lot 3.16 
corresponent a la comarca del Gironès i Pla de l’Estany.  

Atès que al Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc de 
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.01) i en concret la 
clàusula 54 mitjançant la qual s’estableix que els ens locals podran contractar 
directament a l’empres adjudicatària de cada lot territorial en base als preus 
adjudicats. 

 



 

Vista la oferta de l’adjudicatària, Proveïments d’Aigua S.A, amb RE E200004501 de 15 
de febrer de 2020  amb un preu del servei anual per 59.729,29 euros IVA Inclòs, que 
resulten 119.458,54 euros IVA Inclòs pel termini de 24 mesos des del 15 d’agost de 
2020 al 14 d’agost de 2022.  

Atès l’informe de l’enginyer industrial del Consell Comarcal del Gironès de  data 20 de 
juliol de 2020 mitjançant el qual s’informa dels preus de manteniment de punts de llum, 
del possible material de reposició pel manteniment de l’enllumenat públic i del preu 
complementari respecte el manteniment anual de l’inventari actualitzat de les 
instal·lacions d’enllumenat oferts per  l’adjudicatària.  

Atès l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 23 de juliol de 2020 el qual 
proposa aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Proveïments d’Aigua S.A 
(PRODAISA SA) el LOT 3  destinat a la comarca del Gironès i de Pla de l’Estany de 
l’Acord Marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya adherides, expedient de 
contractació 2017.01 per un termini de 24 mesos, des del 15 d’agost de 2020 al 14 
d’agost del 2022. 

Vist l’informe de secretaria de 23 de juliol de 2020 el qual informa favorablement sobre 
S’informa favorablement de l’adhesió del municipi de CASSÀ DE LA SELVA al LOT 3 
del contracte basat (Exp. 2017.01) en l’Acord marc de subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, regit pels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva i per l’oferta realitzada per 
l’adjudicatària, PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A mitjançant instància genèrica amb RE 
E2020004501 de 15 de febrer de 2020. 

Atès que s’han realitzat unes retencions de crèdit per atendre aquesta despesa, amb 
número d’operació 220200005694 i 220209000040, per import total de cent dinou mil 
quatre-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta-quatre cèntims IVA Inclòs 
(119.458,54€), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 1650 21300 (Manteniment i 
reparacions enllumenat públic) dels exercicis 2020, 2021 i 2022. 

FONAMENTS DE DRET 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regulen 
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 
2017.01) del Consorci Català pel Desenvolupament Local.   
Articles 227 i ss. de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, 
en relació a la DA 5a de la llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 
 Articles 153 i 220 llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic pel 
que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les 
parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
L’Alcalde és competent per les contractacions que no superen el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal (ens matriu: 10.409.966,00€, a l’exercici 2019), ni 
els 6.000.000,00 €, i que no es tracten de contractes plurianuals superior als 4 anys 
(DA 2ª LCSP). A tenor de l'art. 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, la competència és delegable. Tanmateix, la competència per 

 



 

contractar rau en la Junta de Govern Local, atès que l’Alcalde va delegar dita facultat 
en el cas de superar-se els 5.000,00 € (Decret de l’Alcaldia 2015/608, de 19 de juny). 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- APROVAR l’adhesió del municipi de Cassà de la Selva al contracte basat 
en l’Acord marc serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) 
adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament Local a l’empresa PROVEÏMENTS 
D’AIGUA S.A per un termini de 24 mesos, des del 15 d’agost de 2020 fins el 14 d’agost 
de 2022 per un import de 119.458,54 euros IVA Inclòs d’acord amb l’oferta presentada 
per PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A RE E2020004501 de 15 de febrer de 2020.  

SEGON.- DISPOSAR la despesa per l’import total de cent dinou mil quatre-cents 
cinquanta-vuit euros amb cinquanta-quatre cèntims IVA Inclòs (119.458,54€) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 601 1650 21300 (Manteniment i reparacions enllumenat 
públic) i les retencions de  crèdit 220200005694 i 220209000040 segons el detall 
següent: 
  

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 a PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, Carrer Asturies, 9  17003 Girona. 
Adreça electrònica: ferrancornell@prodaisa.com. 

QUART.- NOTIFICAR a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM 
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat o per correu al  carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona). 

CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, al Registre Públic de Contractes i al portal de transparència de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

13.- MODIFICACIO ACORD ACM i AD SUBMINISTRAMENT GAS 

Antecedents de fet  

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 601 1650 21300  

ANUALITAT RETENCIÓ DE CRÈDIT IMPORT 

2020 220200005694    22.398,48 €

2021 220209000040    59.729,27 €

2022 220209000040    37.330,79 €

 



 

Vist l’acord de Junta de Govern de data 5 de juny de 2019 d’aprovació de l’adhesió al 
contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de subministrament de Gas Natural amb 
destinació als ens Locals de Catalunya (Exp. 2018.02) adjudicat pel consorci català pel 
desenvolupament local a l’empresa endesa energia SAU.  

Vist l’acord de Junta de Govern de data 10 de març de 2020 d’aprovació de la pròrroga 
adhesió al contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de subministrament de gas 
natural amb destinació als Ens Locals de Catalunya (Exp. 2018.2) adjudicat pel 
consorci català pel desenvolupament local. 

Vist l’informe del responsable de l’àrea de manteniment d’edificis i via pública de 
l’Ajuntament on es motiva la necessitat de modificació de l’import de l’AD 
220200002865 realitzat per un termini de 12 mesos, des de l’1 d’octubre de 2019 al 30 
de setembre de 2020, disminuint l’import inicial en 2.431,18 euros.  

En aquest informe es justifica la disminució de l’AD esmentat per fer front a les 
despeses relacionades corresponents a consums del 2019 facturats al 2020 i per als 
quals no hi ha saldo a la aplicació pressupostaria 2020 500 2310 22102 “gas casal de 
Jubilats” 

Fonaments de dret  

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 
Decret d’alcaldia núm. 2019/1292 de data 21 de juny de 2019, d’atribucions de la 
Junta de Govern Local, 

Per tot això, S’ACORDA: 

Primer.- Modificar l’acord de Junta de Govern de data 10 de març de 2020 d’aprovació 
de la pròrroga adhesió al contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació als Ens Locals de Catalunya (Exp. 
2018.2) adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local, disminuint 
l’autorització i disposició de la despesa en 2.431,18 euros amb càrrec a la aplicació 
pressupostaria 2020 500 2310 22102 “gas casal de Jubilats” 

Segon.-.Aprovar la modificació de l’AD 220200002865, disminuint l’import inicial en 
2.431,18 euros 

Tercer.- Traslladar la present resolució a l’àrea d´intervenció, a la Tresoreria, a l’ACM i 
a l’àrea interessada. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

14.- MODIFICACIÓ ACORC ACM i AD SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT 

Antecedents de fet  

 



 

Vist l’acord de Junta de Govern Local de 9 de març de 2020 l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva es va adherir al contracte (al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia 
SAU (exp. ccdl. 2015.05.d01) exp. x202000476, per a l’any 2020. 

Vist l’informe del responsable de l’àrea de manteniment d’edificis i via pública de 
l’Ajuntament on es motiva la necessitat de modificació de l’import de l’AD 
220200001883 realitzat per un termini de 12 mesos durant el 2020, augmentant 
l’import  inicial en 11.000,00 euros a l’aplicació pressupostària 2020 402 3420 22100 
corresponent a energia elèctrica instal·lacions esportives. 

En aquest informe es justifica l’augment de l’AD esmentat vista la modificació de crèdit 
de l’expedient X2020000507 per fer front a les despeses relacionades corresponents a 
consums elèctrics del 2019 facturats al 2020 i per als quals no s’havia dotat 
suficientment la aplicació pressupostaria 2020 402 3420 22100. 

Fonaments de dret  

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 

Decret d’alcaldia núm. 2019/1292 de data 21 de juny de 2019, d’atribucions de la 
Junta de Govern Local, 

Per tot això, S’ACORDA: 

Primer.-.  Modificar l’acord de Junta de Govern Local de 9 de març de 2020 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva es va adherir al contracte (al contracte derivat 
2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament 
local a l’empresa Endesa Energia SAU (exp. ccdl. 2015.05.d01) exp. x202000476, per 
a l’any 2020, incrementant en 11.000,00€ l’autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 402 3420 22100 corresponent a energia 
elèctrica instal·lacions esportives. 

Segon.- Aprovar la modificació l’AD 220200001883, augmentant l’import inicial en 
11.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 402 3420 22100 
corresponent a energia elèctrica instal·lacions esportives. 

Tercer.- Traslladar la present resolució a l’àrea d´intervenció, a la Tresoreria, a l’ACM i 
a l’àrea interessada. 

RESULTAT:  APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT  

15.- PUNTS URGENTS 

 



 

S’aprecia la urgència dels següent punt no inclòs en l’ordre del dia i es passa a la seva 
votació: 

15.1.- PROPOSTA ACORD CONTRACTE MENOR OBRA SUBSTITUCIÓ MOQUETA 
DE L'AUDITORI DE LA SALA GALÀ 

RELACIÓ DE FETS 

1. Atès l’informe de l’arquitecte tècnic municipal i de l’òrgan de contractació de 
data 24 de juliol de 2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració 
dels contractes menors i de motivació de la necessitat del contracte menor que 
diu:  

“

 

 



 

” 

2. Atès el pressupost presentat per PINTAENVANS, S.L.,  amb NIF: B-55203640, per 
import de 13.122,03 € IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200005711, per import de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 euros IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 301 3330 6330 
de l’exercici 2020 i TRES MIL CENT ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
(3.112,03 euros IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 301 3340 21200 
de l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET 

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

7. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions en relació a l’article 25.1d) i l’article 122.2 LCSP respecte 
l’obligatorietat del contractista de submissió a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

8. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

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

 



 

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

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Contractar l’obra del canvi de moqueta, per un paviment en peces de 
50x50cm, de viníl acústic, amb l’empresa PINTAENVANS, S.L.,  amb NIF: 
B-55203640, per import de DEU MIL VUIT-CENTS QURANTA-QUATRE EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (10.844,65 € sense IVA), que resulta un import total de 
TRETZE MIL CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS (13.112,03 euros IVA 
inclòs) a càrrec de la partida pressupostària 301 3330 6330 i 301 3340 21200 de 
l’exercici 2020. 

SEGON- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de les actuacions 
per PINTAENVANS, S.L., amb NIF: B-55203640, per import de DEU MIL VUIT-CENTS 
QURANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (10.844,65 € sense 
IVA), que resulta un import total de TRETZE MIL CENT DOTZE EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS (13.112,03 euros IVA inclòs) a càrrec de la partida pressupostària 301 
3330 6330 i 301 3340 21200 de l’exercici 2020. 

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

QUART.-  Notificar aquest acord a l’empresa PINTAENVANS, S.L. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

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, 

 


