
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE 
SETEMBRE DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000026  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de setembre de 2020, MITJANS TELEMÀTICS 
Hora d’inici: 19:15 h 
Hora de fi: 19:50 h 

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

Ignacio López Salvador, Secretari 
Núria Josa Arbonés, Interventora 

Amb veu i sense vot: 
Lourdes Martin Toro 
Nuria Salvans Pérez 
Carla Matilla Rubirola, s’incorpora a les 19:45 hores 

Assessor, sense veu i sense vot:  
Alfons Martínez Domènech 

Absents: 
- 

MITJANS TELEMÀTICS: APLICACIÓ JITSI  

DINÀMICA DEL DEBAT:  

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

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

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

ORDRE DEL DIA: 

1.-  AIXECAMENT  DE LA SUSPENSIÓ I MODIFICACIO CONTRACTE 

2.- AUTORITZAR A JTA L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DE 
TERRASSA VINCULADA AL BAR DEL CENTRE RECREATIU UBICAT A LA PLAÇA 
DE LA COMA NÚM. 11 

 



 

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.-  AIXECAMENT  DE LA SUSPENSIÓ I MODIFICACIO CONTRACTE 

Antecedents de fet  

Per acord de la Junta de Govern Local del 2 de setembre de 2019 es va adjudicar a la 
Sra. ASP el contracte de servei de logopèdia a les escoles de Cassà de la Selva, pel 
termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de dues anualitats més. 
Vist que el contracte es va formalitzar el dia 9 de setembre de 2019. 
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 que en el seu article 
9 estableix la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i del que 
s’estableix una durada de 15 dies prorrogables.  
Atès el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
Atès el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l’Impacte econòmic i social del COVID-19.   
Atès el decret d’alcaldia 2020/602 del dia 20 de març sobre la suspensió del contracte 
del servei de logopèdia a les escoles de Cassà arran de les mesures excepcionals 
dictades per a  gestionar la crisi sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19. 
Vista la Resolució de 3 de juny de 2020 del Congrés dels Diputats, per la que s’ordena 
la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en virtut de la qual finalitza l’estat d’alarma el 
dia 21 de juny de 2020. 

D’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives 
reguladores del contracte, aprovats per la Junta de Govern Local el 8 de juliol de 2019, 
on no es contempla en cap clàusula la possibilitat d’oferir les sessions de manera 
telemàtica o virtual ni el procediment i protocols a seguir davant un eventual de cas de 
pandèmia i confinament preventiu. 
Atès l’informe emès per la tècnica d’Educació de data 29 de juliol de 2020, on 
s’exposa el següent: 

Exp. X2019000752 
Educació 

INFORME TÈCNIC DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI MUNICIPAL DE 
LOGOPÈDIA 

Antecedents de fet 
1. Vist el contracte administratiu del Servei Municipal de Logopèdia a les escoles de Cassà 

de la Selva entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’ASP, signat el setembre de 2019 i 
per un període de dos anys fins al 30 de juny de 2021.  

2. Vist el decret d’alcaldia 2020DECR000602, de 20 de març de 2020, per tal de 
suspendre el contracte del Servei Municipal de Logopèdia des del dia 13 de març de 

 



 

2020 i fins que estiguin vigents les mesures excepcionals per la crisi sanitària de la 
COVID-19. 

3. Vist que el context de pandèmia mundial com a conseqüència de la COVID-19 continua 
plenament vigent i que sembla que s’allargarà en el temps.   

4. Vist que al plec de clàusules tècniques del Servei Municipal de Logopèdia no s’hi 
contempla la modalitat del teletreball.    

5. Vistos els documents que el Departament d’Educació ha publicat de cara al curs 
2020-2021: Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya i 
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
per COVID-19, on s’hi contemplen escenaris de virtualitat d’una part o de la totalitat del 
temps lectiu en algun agrupament d’alumnes o en la totalitat dels centres educatius en 
el cas que sigui necessari, i on també es contempla l’accés de professionals municipals 
als centres educatius sempre que portin mascareta i apliquin les mesures d’higiene i 
prevenció per a la COVID-19. 

6. Atès que en el context de pandèmia actual com a conseqüència de la COVID-19 es 
valora plausible la possibilitat de tornar a arribar a una situació de confinament parcial o 
total. Arribats a aquesta situació, es creu convenient poder garantir la continuïtat dels 
tractaments que s’estiguin desenvolupant des del Servei Municipal de Logopèdia de 
forma virtual i a través de videotrucada. Es tracta de garantir que els infants i les seves 
famílies puguin continuar tractant les dificultats o trastorns en la comunicació i les 
funcions associades, sempre tenint en compte les particularitats de cada pacient. 

Fonaments de dret 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures 
complementàries. 
Art. 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen 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.  
Conclusions 
Per tot el que s’ha exposat, dono conformitat que a partir del mes de setembre es reiniciï el 
Servei Municipal de Logopèdia, sempre i quan es segueixin les següents consideracions que, en 
algun cas, poden suposar una modificació del contracte:   

- La logopeda haurà de garantir que es compleixen tots els protocols i les mesures 
d’higiene i prevenció per a la COVID-19 establertes per les autoritats competents en 
matèria de salut a Catalunya, així com les que indiqui el Col·legi de Logopedes de 
Catalunya i les del Departament d’Educació pel que fa als centres educatius. 

- En el cas que sigui necessari, segons l’evolució de la pandèmia de COVID-19, el Servei 
Municipal de Logopèdia es prestarà de forma telemàtica. D’aquesta manera, la feina 
interna i les coordinacions amb els centres educatius, els diversos professionals i 
l’Ajuntament es desenvoluparan a través de mitjans telemàtics. Així mateix, en cas de 
necessitat, les sessions de logopèdia amb els alumnes o les seves famílies es 
desenvoluparan de forma telemàtica, a través de videotrucada. Aquesta fórmula es 
pactarà, prèviament, amb la tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Cassà i l’empresa 
contractista haurà de presentar per escrit, prèviament, una proposta metodològica de 
teletreball que haurà de ser revisada i aprovada per l’Ajuntament. 

- Les sessions presencials amb els alumnes seran individuals. En cap cas es 
desenvoluparan sessions d’avaluació, diagnòstic o tractament grupals. 

- S’evitarà l’acumulació de gent a la sala d’espera, col·locant les cadires a una distància 
mínima d’1,5 metres. 

- Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’espai de consulta 
perquè els usuaris els utilitzin en entrar i sortir de les sessions de logopèdia. 

 



 

- Caldrà informar a les famílies que en el cas que els seus fills o filles, o qualsevol 
membre del seu nucli familiar, presenti algun dels símptomes compatibles amb la 
COVID-19, s’abstinguin d’assistir a les visites. 

- S’haurà d’evitar al màxim el contacte físic en les visites presencials. 

- S’hauran d’extremar les mesures higièniques, garantint l’ús mascareta i aplicant les 
mesures de prevenció per a la COVID-19. 

- Per tal de fer el seguiment de la feina realitzada durant les 800 h que es 
desenvoluparan al llarg del curs escolar, la contractista del servei de logopèdia farà 
arribar a l’àrea d’Educació els següents documents:  

o Setembre: calendari amb la distribució de les hores que desenvoluparà al llarg 
del curs de feina d’intervenció directa (avaluació i intervenció dels infants i les 
famílies) i de feina indirecta (coordinacions diverses, redacció d’informes i 
memòries, etc.).  

o Mensualment: al finalitzar cada mes, el contractista del Servei Municipal de 
Logopèdia farà arribar a l’Ajuntament un petit informe amb el calendari de la 
distribució d’hores i tipus de tasques desenvolupades al llarg del mes, ja sigui 
dins o fora dels centres escolars. En aquest informe, es passarà una relació 
dels alumnes atesos cada mes amb les seves inicials i indicant-ne el centre 
educatiu d’origen. 

- El servei, si el context de crisi sanitària permet desenvolupar-lo presencialment, es 
desenvoluparà als tres centres educatius del segon cicle d’educació infantil i de primària 
de Cassà de la Selva i amb els mateixos dies i horaris que ja estaven establerts.   

- Per la resta, es seguiran els plecs tècnics de la licitació.  

Atesa la clàusula 30.2 del Plec de Clàusules Administratives del contracte, que regeix 
sobre les modificacions no previstes en aquest, que remet a l’article 205 de 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 
2014/237UE, de 26 de febrer de 2014. 
Atès l’article 205.2 c) de 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 2014/237UE, de 26 de febrer de 2014.  
Atès que no cal fiscalització prèvia per part d’intervenció de l’Ajuntament ja que la 
modificació no afecta a cap partida econòmica. 
Vist que la modificació proposada del contracte en tot allò que fa referència a protocols 
i procediments a seguir segons les indicacions sanitàries actuals compleix tot allò 
esmentat en l’article 205.2 c), per tant, es considera adequat promoure la modificació 
del contracte no substancial en quant a l’aplicació dels nous protocols i procediments 
per a prevenir i combatre el coronavirus SARS CoV-2. 
Vist el decret 2020DECR001473 de 24 d’agost on s’exposa la motivació de 
l’aixecament de la suspensió del contracte i la modificació dels Plecs de Prescripcions  
Tècniques en quant a afegir-hi la clàusula número 21.  
Vist que s’ha donat audiència al contractista, mitjançant notificació enviada el 25 
d’agost de 2020, i resposta pel mateix amb instància genèrica amb entrada número 
E2020005372 el 31 d’agost, donat la seva conformitat a l’aixecament de la suspensió 
del contracte i a la modificació no substancial del contracte. 
Vist l’informe favorable del Secretari de la Corporació de data 2 de setembre de 2020 
sobre l’aixecament de la suspensió i modificació no substancial del contracte amb la 
Sra. ASP. 

Fonaments de dret  

 



 

- Formalització del contracte de servei de logopèdia a les escoles de Cassà de la 
Selva, amb la Sra. ASP, el 9 de setembre de 2019. 

- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

- Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. 

- Resolució de 3 de juny de 2020 del Congrés dels Diputats, per la que s’ordena 
la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat 
pel Reial Decret 463/2020. 

- Instrucció 6/2020 de 30 de juny, de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública de la Generalitat de Catalunya, així com els documents Pla d’actuació 
per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i 
Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. 

- Plec de Prescripcions Tècniques i Clàusules Administratives del contracte del 
contracte, aprovades per Junta de Govern Local el 8 de juliol 2019.  

La clàusula 30.2 del Plec de Clàusules Administratives del contracte, és la que 
regeix sobre les modificacions del contracte: 

CLÀUSULA 30.- Modificació del contracte  
30.1 Modificacions previstes: 
No es preveu la modificació específica del contracte. 
30.2 Modificacions no previstes: 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà 
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos 
en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 
l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la 
LCSP. 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la 
modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord 
amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
30.3 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa  contractista 
poden introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia 
aprovació tècnica del corresponent memòria valorada  i del pressupost que en 
resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en 
l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament 
pels procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu 
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi 
el 3% del pressupost primitiu. 
30.4 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no 
té dret a reclamar indemnització. 

 



 

30.5 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, de 4 
de juliol, de l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en 
el seu article 48. 
30.6 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb allò 
que preveu l’article 153 de la LCSP i la clàusula 19 del present Plec. 
30.7 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 
l’empresa  de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els 
que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil de contractant. 

- Article 205.2.c de 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 2014/237UE, de 26 de febrer de 2014 
sobre les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i 
modificacions no substancials. En concret, permet la modificació no prevista del 
contracte quan se n’hagi justificat especialment la necessitat i indicat perquè no 
es va incloure en el contracte inicial; i a més no ha de concórrer cap de les 
condicions que caracteritzen a les modificacions com a substancials: 

1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el 
procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats 
diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de 
l’acceptada inicialment o haurien atret més participants en el procediment de 
contractació. 

En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan 
l’obra o el servei resultants del projecte original o del plec, respectivament, més la 
modificació que es pretengui, requereixin una classificació del contractista diferent de la 
que, si s’escau, es va exigir en el procediment de licitació original. 

2n Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del 
contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretengui efectuar, s’introduirien unitats 
d’obra noves amb un import que representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial del contracte. 

3r Que la modificació ampliï de manera important l’àmbit del contracte. 

- Article 118 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l’audiència dels interessats. 

- Decret d’Alcaldia número 2020DECR001473 de 24 d’agost. 

- Decret d’alcaldia 1292, de data de 21 de juny de 2019, d’atribució de 
competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- AIXECAR la suspensió del contracte de servei de logopèdia a les escoles 
de Cassà de la Selva, atès que no concorre impossibilitat per prestar el servei. 

SEGON.- MODIFICAR el contracte en els següents termes: 
“Afegir al Plec de Prescripcions Tècniques la clàusula número 21. Així el Plec queda de la 
següent manera:: 
21. PROTOCOL, MESURES D’HIGIENE I PROCEDIMENTS A ADOPTAR PER A LA 
PREVENCIÓ I NO PROPAGACIÓ DE LA PANDÈMIA COVID-19 I EVENTUALS ASSIMILADES:  

 



 

- La logopeda haurà de garantir que es compleixen tots els protocols i les mesures d’higiene i 
prevenció per a la COVID-19 establertes per les autoritats competents en matèria de salut a 
Catalunya, així com les que indiqui el Col·legi de Logopedes de Catalunya i les del Departament 
d’Educació pel que fa als centres educatius. 

- En el cas que sigui necessari, segons l’evolució de la pandèmia de COVID-19, el Servei 
Municipal de Logopèdia es prestarà de forma telemàtica. D’aquesta manera, la feina interna i les 
coordinacions amb els centres educatius, els diversos professionals i l’Ajuntament es 
desenvoluparan a través de mitjans telemàtics. Així mateix, en cas de necessitat, les sessions de 
logopèdia amb els alumnes o les seves famílies es desenvoluparan de forma telemàtica, a través 
de videotrucada. Aquesta fórmula es pactarà, prèviament, amb la tècnica d’Educació de 
l’Ajuntament de Cassà i l’empresa contractista haurà de presentar per escrit, prèviament, una 
proposta metodològica de teletreball que haurà de ser revisada i aprovada per l’Ajuntament. 

- Les sessions presencials amb els alumnes seran individuals. En cap cas es desenvoluparan 
sessions d’avaluació, diagnòstic o tractament grupals. 

- S’evitarà l’acumulació de gent a la sala d’espera, col·locant les cadires a una distància mínima 
d’1,5 metres. 

- Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’espai de consulta perquè els 
usuaris els utilitzin en entrar i sortir de les sessions de logopèdia. 

- Caldrà informar a les famílies que en el cas que els seus fills o filles, o qualsevol membre del seu 
nucli familiar, presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, s’abstinguin 
d’assistir a les visites. 

- S’haurà d’evitar al màxim el contacte físic en les visites presencials. 

- S’hauran d’extremar les mesures higièniques, garantint l’ús mascareta i aplicant les mesures de 
prevenció per a la COVID-19. 

- Per tal de fer el seguiment de la feina realitzada durant les 800 h que es desenvoluparan al llarg 
del curs escolar, la contractista del servei de logopèdia farà arribar a l’àrea d’Educació els 
següents documents:  

o Setembre: calendari amb la distribució de les hores que desenvoluparà al llarg del curs 
de feina d’intervenció directa (avaluació i intervenció dels infants i les famílies) i de feina 
indirecta (coordinacions diverses, redacció d’informes i memòries, etc.).  

o Mensualment: al finalitzar cada mes, el contractista del Servei Municipal de Logopèdia 
farà arribar a l’Ajuntament un petit informe amb el calendari de la distribució d’hores i 
tipus de tasques desenvolupades al llarg del mes, ja sigui dins o fora dels centres 
escolars. En aquest informe, es passarà una relació dels alumnes atesos cada mes 
amb les seves inicials i indicant-ne el centre educatiu d’origen. 

- El servei, si el context de crisi sanitària permet desenvolupar-lo presencialment, es 
desenvoluparà als tres centres educatius del segon cicle d’educació infantil i de primària de 
Cassà de la Selva i amb els mateixos dies i horaris que ja estaven establerts.   

TERCER.-  NOTIFICAR el decret al contractista adjudicatari i a l’Àrea d’Educació. 

QUART.-  PUBLICAR el decret de modificació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva en la Plataforma de Contractació Pública en la forma prevista a 
l’article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

2.- AUTORITZAR A JTA L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB INSTAL·LACIÓ DE 
TERRASSA VINCULADA AL BAR DEL CENTRE RECREATIU UBICAT A LA PLAÇA 
DE LA COMA NÚM. 11 

 



 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud presentada per JTA, on proposa la instal·lació d’una terrassa a la 
plaça de la Coma, vinculada bar del CENTRE RECREATIU de la Plaça de la Coma 
núm. 11, amb 16 taules i 64 cadires durant 7 mesos i amb 24 taules i 96 cadires durant 
5 mesos ocupant majoritàriament l’espai sota la pèrgola de la qual disposa 
(E2020004752 de data 27 de juliol de 2020). 

Sotmesa la proposta a debat de la Junta de Govern Local, es considera d’interès 
general preservar un espai que uneixi el carrer i la plaça lliure de taules i cadires, entre 
el tendal del centre recreatiu i la terrassa del Dos Mil Dotze. 

Per tant, no es considera adient la ocupació amb taules i cadires de l’espai que es 
proposa ocupar fora del tendal del centre recreatiu. 

Ates les conclusions de  l’informe emès per l’arquitecte municipal, en data de 28 de 
juliol de 2020, que diuen:  

“ 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 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 que s’estableixi a cada 
moment per l’autoritat sanitària.  

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 industrial assessor municipal, de data 3 d’agost de 
2020, que conclou : 
“Que, atès el que disposa l’article 47 “Condicions d'higiene i salubritat” del Decret 
112/2010, i atès que l’establiment disposa de suficients cabines de WC per l’aforament 
sol·licitat, és compatible amb el nombre de 96 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. 
Que al finalitzar l’activitat diària, caldrà recollir totes les taules i cadires i apilonar-les 
convenientment, i si es pot emmagatzemant-les dins del local.” 

Atès l’informe favorable emès pel Sotsinspector Cap de la Policia Local de Cassà de la 
Selva, en data de 11 d’agost 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: 
 “ Vist que no hi ha cap impediment físic i que l’ocupació de la via pública compleix els 
criteris relacionats amb l’ús general de la via i l’interès públics d’acord amb allò que 
estableix l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i Via Pública.  

 



 

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 JTA l’ ocupació de la via pública amb terrassa a la Plaça de la 
Coma, vinculada al bar del CENTRE RECRATIU ubicat a la Plaça de la Coma núm. 11 
sota la pèrgola del centre recreatiu instal·lada a la plaça de la Coma amb 22 taules i 
88 cadires  des de l’1 de maig al 30 de setembre i de 16 taules i 64 cadires els altres 
set mesos d’enguany, d’acord amb el que estableix l’art. 47 del Decret 112/2010 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 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 que s’estableixi a cada 
moment per l’autoritat sanitària  

• Que l’aforament màxim de la terrassa permet les 88 cadires autoritzades.  

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

• Que caldrà garantir que la instal·lació de la terrassa sempre garanteixi el trànsit 
de vianants per la vorera, respectant els 1,80 metres d’amplada mínima i vetllar 
per tal que el comportament dels usuaris de la terrassa no molestin als veïns ni 
als vianants.  

• 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 .-  Denegar la ocupació amb taules i cadires de l’espai fora del tendal del 
centre recreatiu, atès que es considera d’interès general preservar un espai que uneixi 
el carrer i la plaça lliure de taules i cadires, entre el tendal del centre recreatiu i la 
terrassa del Dos Mil Dotze. 

TERCER.- 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. 

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

CINQUÈ. - 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 autoritzada 
des de 1 de gener fins el 31 de desembre : els mesos de maig, juny, juliol i agost amb 
22 taules i 88 cadires i la resta de l’any amb 16 taules i 64 cadires.  

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- PUNTS URGENTS 

 



 

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

3.1.- DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE JARDINERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE PARCS, JARDINS, 
ARBRAT VIARI I CONTROL DHERBES A LA VIA PÚBLICA A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ HARMONITZADA, 
EXPEDIENT X2019002995 

RELACIÓ DE FETS 

1. La Junta de Govern Local, en data 24 de febrer de 2020, va adoptar l’acord 
d’incoar expedient de la contractació del servei de jardineria, manteniment i 
neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la via pública, a 
adjudicar mitjançant procediment obert, via ordinària i diversos criteris 
d’adjudicació subjecte a regulació harmonitzada, aprovar dels plecs de 
clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques, convocar la 
licitació i autoritzar la despesa derivada de la contractació en els següents 
termes: 

PRIMER.- INCOAR expedient de contractació del servei de jardineria, manteniment i neteja de 
parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la via pública, a adjudicar mitjançant procediment 
obert, via ordinària i diversos criteris d’adjudicació subjecte a regulació harmonitzada.  
SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques del servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control 
d’herbes a la via pública que s’annexen a aquesta resolució i que consten a l’expedient 
administratiu.  
TERCER.- CONVOCAR la licitació per la contractació del servei de jardineria, manteniment i 
neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la via pública, a adjudicar mitjançant 
procediment obert, via ordinària i regulació harmonitzada perquè en el termini de 35 dies 
naturals a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió 
Europea, els licitadors presentin les seves ofertes d’acord amb allò previst en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
QUART.- AUTORITZAR la despesa segons el detall següent: el finançament de les 
obligacions econòmiques que per a l’Ajuntament es derivin del compliment del present 
contracte, seran a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 1710 22799 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 2020, segons consta acreditat en els 
documents comptables “Retenció de crèdit” amb número d’operació 220199000093, per import 
de 339.862,52 euros. Import que es distribuirà al llarg de la durada del contracte, és a dir, del 
2020 al 2023, ambdós inclosos a raó de 84.965,63 euros per exercici. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es subordina al 
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
CINQUÈ.- DONAR publicitat de la licitació a través del Perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i del Diari Oficial de la Unió Europea. 

2. L’anunci de licitació es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 3 de 
març de 2020 amb la referència 2020/S 044-104483, així com al Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

3. En data 8 d’abril finalitzava el termini de presentació d’ofertes, però atesa la 
situació d’estat d’alarma provocada per l’epidèmia de COVID-19, que va 
comportar la suspensió, interrupció i posterior represa dels terminis 
administratius, el termini de presentació d’ofertes es va perllongar fins el dia 6 
de juliol, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març mitjançant el qual 
es declarava l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

 



 

ocasionada pel COVID-19, el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual 
es prorrogava l'estat d'alarma, la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de 
Contractació Pública i el decret d’Alcaldia 2020DECRE000981. 

4. Durant el  termini de presentació d’ofertes es va detectar  una errada en la 
quantificació i  càlcul del preu de les jornades laborals dels treballadors que 
formaven part de la plantilla de la possible empresa adjudicatària així com de 
les jornades que haurien de prestar durant la duració del contracte, resultant el 
càlcul del preu i de les jornades establertes al plec de prescripcions tècniques 
antieconòmiques per qualsevol interessat en participar en la present licitació, 
tal i com indicava la tècnica de medi ambient en el seu informe de 26 de juny 
de 2020. 

5. Per Junta de Govern Local de dia 29 de juny de 2020 es va aprovar la 
modificació dels plecs de prescripcions tècniques en el sentit d’establir que les 
jornades mínimes de dedicació serien 687,50, que les jornades del quadre de 
treball adjuntes al plec en el seu annex 1 passarien a ser orientatives i que 
l’increment del preu per jornada quedaria compensat per la minoració de les 
jornades dedicades, comportant la no variació del  preu del contracte. 

6. Es va publicar l’esmena al Perfil del Contractant, i la data de fi de presentació 
de les ofertes era el 12 d’agost de 2020. 

7. Dins el termini establert ha presentat oferta a la licitació la Fundació Mas Xirgu, 
amb CIF G55121909. 

8. Segons informe de la tècnica de Medi Ambient i del Secretari de l’Ajuntament 
de data 31 d’agost de 2020. 

“X2019002995 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i Maria Teresa Garrigós 
Solís, tècnica en medi ambient municipal, en relació al desistiment del procés de licitació del 
servei de jardineria i manteniment de parcs urbans per a la millora de l’adequació de la nova 
contractació a les necessitats del municipi, 
INFORMEM 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2020 va 
adoptar l’acord d’aprovació  del Plec de Clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques de la Contractació del Servei de jardineria, manteniment i neteja de 
parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la via pública, mitjançant procediment obert per via 
ordinària subjecte a regulació harmonitzada. 
El procés de contractació s’ha anat desenvolupant fins el moment, quan ha finalitzat ja el procés 
de recepció d’ofertes.  
En aquest punt s’ha valorat des de la regidoria de Medi Ambient la possibilitat de canviar alguns 
paràmetres de la contractació iniciada ateses les següents circumstàncies:  

- El servei que s’està prestant actualment és format per dos peons de jardineria, que 
treballen sota la supervisió d’un encarregat.  

 



 

Atès el volum de feina que estan assumint, s’ha determinat ampliar la plantilla en un nou 
peó, que treballarà fent suport als treballadors actuals a partir del dia l’1 de setembre, 
segons decret d’alcaldia de referència DECR001475 de 25 d’agost de 2020. 

- En els últims mesos s’han rebut nombroses queixes i peticions per a l’arranjament de 
les zones verdes, i la neteja de les herbes que creixen a voreres, escocells i saulons de 
part de l’equip de govern o peticions de veïns. 

Les circumstàncies relatives a la salut pública actuals, amb la declaració de la pandèmia 
per coronavirus el mes de març d’enguany, han propiciat un canvi en la percepció i per 
tant les exigències dels ciutadans pel que fa a la neteja de la via pública. Des del govern 
consideren que les demandes per a la millora de l’ornat públic son justificades i per 
atendre-les cal esmerçar-hi més recursos dels que es proposaven en els plecs de la 
licitació en curs. 

- La climatologia excepcional d’aquest any, que ha tingut una primavera i un inici d’estiu 
plujós, ha propiciat la proliferació d’herbes, que a la vegada ha estat determinant pel 
creixement de les poblacions d’insectes i rosegadors que hi viuen associats, fet que 
s’entén que ha contribuït a la gran proliferació de plagues com la de mosquit tigre.  

En l’actual context de canvi climàtic és aconsellable treballar per a la resiliència en els 
aspectes de gestió de serveis públics, a més de la conservació de l’arbrat municipal 
com a agent regularitzador de la temperatura a nivell local.  

- Des de l’inici del procediment s’ha desenvolupat un projecte d’urbanització a la zona 
esportiva, que inclou zones verdes sobre la que caldrà actuar periòdicament per al seu 
manteniment, per tant caldrà incloure aquesta zona al contracte de manteniment de 
parcs i jardins.  

- En l’actualitat la Brigada municipal, que fins ara s’encarregava del manteniment de varis 
espais verds municipals, ha manifestat que no es pot continuar fent càrrec del 
manteniment de totes les zones sobre les que actua, per excés de feines relatives al 
manteniment de la via pública. Per tant, convé que aquestes zones continuïn sent 
mantingudes incloent-les al nou contracte de jardineria. 

Els paràmetres a modificar afecten l’objecte del contacte, que actualment preveu la contractació 
d’una plantilla de dos peons de jardineria i un tercer peó de suport en les jornades equivalents a 
tres mesos anuals.  

Les circumstàncies al·legades determinen la conveniència d’ampliar la plantilla a tres peons de 
jardineria, i incloure a la contractació vàries zones verdes que no hi eren incloses. 
FONAMENT DE DRET 
La clàusula 16 del Plec de Clàusules administratives particulars de la Contractació del Servei de 
jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la via pública, 
mitjançant procediment obert per via ordinària subjecte a regulació harmonitzada, aprovat 
segons acord de Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2020 estableix que “L’òrgan de 
contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic degudament 
justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de l’adjudicació 
del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació.” 
Atenent al que determina l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic sobre la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment del 
procediment d’adjudicació per l’Administració. “3. Només es pot adoptar la decisió de no 
adjudicar o subscriure el contracte per raons d’interès públic degudament justificades en 
l’expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació del seu objecte mentre 
subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la decisió.4. El desistiment del procediment s’ha 
de fonamentar en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació, i la concurrència de la causa s’ha de justificar en 
l’expedient. El desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un procediment de licitació.” 
Segons el que estableix l’art. 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic sobre “Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació. 1. Les entitats del 
sector públic no poden subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a 
terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que 

 



 

es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense 
publicitat, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació 
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.” 

EN CONCLUSIÓ 

1. El procediment de contractació en curs no cobreix les necessitats de jardineria actuals, la 
qual cosa suposa la vulneració l’art. 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 

2. La susdita vulneració constitueix una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte. Consegüentment, en virtut de l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic cal procedir al desistiment del procés de Contractació del 
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la 
via pública, mitjançant procediment obert per via ordinària subjecte a regulació 
harmonitzada, iniciat el febrer de 2020, per procedir a la licitació que atengui a les noves 
necessitats del municipi en matèria de jardineria i manteniment d’espais verds”. 

9. Segons la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 les competències en 
matèria de contractació en les entitats locals  corresponen als alcaldes i als 
presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació 
respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els 
contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els 
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 
per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui 
superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. Malgrat això els expedients de contractació el valor estimat dels 
quals superi els cinc mil euros d’import (5.000€) estan delegats a la Junta de 
Govern Local de conformitat amb el decret d’alcaldia 1292, de data de 21 de 
juny de 2019, d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de 
Govern Local. 

10. De conformitat amb l’article 28.1 de la LCSP, que determina que la naturalesa i 
extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 
projectat, han de ser determinades amb precisió, deixant-ne constància en la 
documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació. Tal i com consta a l’informe de la Tècnica de Medi Ambient i el 
Secretari, les necessitats objecte del contracte de licitació han canviat per 
diversos factors, pel que no s’ajusten a les necessitats que cal ara cobrir.  

11. D'acord amb el previst a l'article 152.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del 
Sector Públic ( LCSP) que regula el desistiment del procediment: 

“El desistiment del procediment s’ha de fonamentar en una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, i la concurrència de la causa s’ha de justificar en l’expedient. El 
desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un procediment de licitació.” 

El desistiment del procediment d'acord amb l'apartat 2 de l'article 152 de la 
LCSP 

 



 

correspon acordar-lo a l'òrgan de contractació. D'acord amb l'apartat 1 de 
l'article 152 de la LCSP, en el cas de que l'òrgan de contractació desisteixi del 
procediment d'adjudicació d'un contracte pel que s'ha efectuat la corresponent 
convocatòria, ho notificarà als candidats o licitadors informant també a la 
Comissió Europea en el cas de que el contracte hagi estat anunciat al Diari 
Oficial de la Unió Europea. 

D'acord amb l'article 124 de la LCSP, que regula els plecs de prescripcions 
tècniques particulars, determina que els plecs de prescripcions tècniques 
particulars són els plecs i documents que contindran les prescripcions 
tècniques particulars que hagin de regir la realització de la prestació. En el 
present d'acord amb l'exposat, es produeix una infracció de dit article atès que 
el contingut del PPTP resulta insuficient per a cobrir les necessitats objecte del 
contracte. 

L’òrgan de contractació autoritza abans de l’aprovació de la despesa, els plecs 
i documents que continguin les prescripcions tècniques particulars, i aquests 
només podran ser modificats amb posterioritat per error material, de fet o 
aritmètic; sinó, la modificació del plec comportarà la retroacció de les 
actuacions. 

Tanmateix es tracta d'una infracció insubsanable atès que ja ha finalitzat el 
termini de presentació de les ofertes, i per tant no es pot procedir a la seva 
modificació i ampliació del termini per presentar ofertes en els termes del 
previst a l'article 136 de la LCSP.  

Segons tot allò exposat en l’informe tècnic, cal d’una banda augmentar el 
nombre de peons dels 2,25 (2 peons tot l’any i un de temporal 3 mesos) 
proposats en els Plecs Tècnics, a 3 peons a temps complet, el que suposa un 
increment d’un 33% de la despesa en personal no contemplada en els Plecs, a 
banda de les modificacions a fer en l’objecte del contracte en quant a ampliació 
de zones verdes a tracta i diversa problemàtica a resoldre, detectades i 
exposades en l’informe. D'acord amb l'article 152.4 de la LCSP, i entre altres, 
amb el declarat pel TACRC en la Resolució 497/2019 en el supòsit d’un 
contracte de transport on calia augmentar el nombre de persones a transportar 
de 50 a 65, es determina que no concorre infracció legal en la preparació i 
adjudicació, però entén que el desistiment és admissible emparant-se en el fet 
que si es prossegueix amb la contractació aquesta es manifestarà impossible 
de realitzar en quant a prestar el servei a satisfer, en precisar el contracte 
modificacions per sobre del llindar permès, que segons l’article 206 de la LCSP 
esdevé obligatori pel contractista si no superen el 20%. 
  

A fi de poder reparar els errors existents, i evitar que puguin alterar els principis 
inspiradors de qualsevol procediment de contractació administrativa en el qual hi ha en 
joc interessos generals, quedant afectats principis de transparència, no arbitrarietat o 
màxima concurrència, es considera necessari acordar el desistiment del procediment 
d’adjudicació per l’Administració, sense perjudici d’iniciar un nou expedient de 
contractació. 

FONAMENTS DE DRET 

Article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
sobre la necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació. 

 



 

L’article 152.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
assenyala que l’Administració tindrà la facultat de desistir el procediment d’adjudicació 
motivant la seva resolució i notificar-la als candidats o licitadors.  

L’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
assenyala que el desistiment del procediment d’adjudicació, tan sols podrà acordar-se 
per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació. 

Article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre 
els plecs de prescripcions tècniques particulars. 

Article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre 
els terminis de presentació de les sol·licituds de participació. 

Article 206 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre 
l’obligatorietat de les modificacions del contracte. 

Decret d’alcaldia 1292 de 21 de juny de juny de 2019, d’atribució de competències 
pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- DESISTIR del procediment de contractació del servei de jardineria, 
manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la via pública a 
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació harmonitzada. 

SEGON.- NOTIFICAR la resolució de desistiment al licitador que s’ha presentat a la 
licitació i a les àrees de Medi Ambient, Intervenció i Tresoreria. 

TERCER.- PUBLICAR l’acord del desistiment de la contractació en el Perfil del 
Contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

QUART.- IMPULSAR les actuacions oportunes per tal que s’iniciï un nou expedient de 
contractació en el que s’incloguin els càlculs correctes de les jornades, peons i que es 
defineixi amb exactitud l’objecte i el preu del contracte en els plecs de prescripcions 
tècniques i administratives particulars. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.2.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31/08/2020, SESSIÓ 
TELEMÀTICA 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 31/08/2020, mitjans telemàtics, 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. 

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 31/08/2020, mitjans 
telemàtics, 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  

3.3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA 

Es dona compte dels següents decrets d’alcaldia: 

- 2020/1339 DEC Paviment carril bici Grup Sant Josep. 

- 2020/1344 DEC Avocació i acceptació subvenció Diputació L5. 

- 2020/1393 DEC Contracte menor de serveis manteniment enllumenat públic 
juliol i fins 15 agost. 

- 2020/1411 DEC Contracte menor subministrament xarxa i gronxador 
pressupostos participatius. 

- 2020/1416 DEC Avocació competència i aprovar sol·licitud subvenció 
biblioteca. 

RESULTAT: DONAR COMPTE  

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, 

 


