
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 D´OCTUBRE 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000030  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 5 d´octubre de 2020 
Hora d’inici:  19:16 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 
Núria Josa Arbonés, Interventora 

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

Assessor, sense veu i sense vot:  
Alfons Martínez Domènech 
  
Absents: 
- 

MITJANS TELEMÀTICS: PLATAFORMA ZOOM 

DINÀMICA DEL DEBAT:  

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

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

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

ORDRE DEL DIA: 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28/09/2020 

2.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANUALITAT 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 28/09/2020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió telemàtica de la Junta de 
Govern Local de data 28/09/2020, signada pel secretari de l’òrgan. 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

3.- CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ, ADREÇADA A 
TREBALLADORS PER CONTRA D’ALTRI QUE S’HAN VIST AFECTATS PER LA 
SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID.

4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER ACOLLIR-SE AL 
PROJECTE DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS 2020-2023

5.- CONTRACTE  MENOR DE SERVEIS DE REFORÇ ADMINISTRATIU DE L’ÀREA 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, PER A LES GESTIONS DOCUMENTALS 
VINCULADES AL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA COVID-19, AMB MARLEX 
PEOPLE ETT, S.L.U.

6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL SERVEI DE SUPORT DE 
L’APLICACIÓ ONLINE GENESYS DEL GESTOR D’EXPEDIENTS I REGISTRE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I 
GESTIÓ DE SERVEIS.

7.- CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D'ELABORACIÓ D'INFORMES ECONÒMIC 
FINANCERS QUE SUPOSIN, EN EL SEU CAS, LES MODIFICACIONS O LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOMBRARIES I NETEJA 
VIÀRIA.

 



 

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 28/09/2020, 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 EN ESPÈCIE PER ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANUALITAT 2020 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la convocatòria de subvencions en espècie del Departament de Cultura per 
adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

FONAMENTS DE DRET 

RESOLUCIÓ CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions 
en l'àmbit de les biblioteques. 

RESOLUCIÓ CLT/2299/2020, de 21 de setembre, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió 
de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició 
de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 524753). 

Per tot això, S’ACORDA: 

 



 

ÚNIC.- Aprovar sol·licitud de subvenció en espècie de 2.653 euros al Departament de 
Cultura per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades per a 
la biblioteca municipal, anualitat 2020. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ, ADREÇADA A 
TREBALLADORS PER CONTRA D’ALTRI QUE S’HAN VIST AFECTATS PER LA 
SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID 

RELACIÓ DE FETS 

Atès que el ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 de juliol va aprovar les 
Bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció, adreçada a  treballadors per 
contra d’altri que s’han vist afectats per la situació de la pandèmia generada per la 
COVID. 

Atès que les Bases reguladores per a l’atorgament d’aquesta subvenció s’han publicat 
definitivament al DOGC número 8229 de data 21.09.2020 i al BOP número 179 de 
data 16.09.2020. 

Atès que és voluntat de l’equip de govern que s’obri la convocatòria per a la sol·licitud 
d’aquestes subvencions aquest 2020.  

FONAMENTS DE DRET 

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).  
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

general de subvencions (RLGS). 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), art. 

72. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), arts. 189.2. i 214.2. 
• 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), arts. 178, 239 i 240. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), arts. 118 a 129. 
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya (LRJPCAT). 
• Tractat de la Unió Europea, el Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel 

qual es regula el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats 
Europees dels projectes de les Administracions o ens públics que es proposin 
establir, atorgar o modificar ajuts interns, i altra normativa que hi sigui 
d’aplicació. 

• La Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
• El Reglament Orgànic Municipal (ROM), les bases d’execució del pressupost i 

la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
govern de l’Ajuntament. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria de subvencions que es transcriu tot seguit: 

 



 

“Convocatòria per a la sol·licitud de subvencions adreçada a  treballadors per 
contra d’altri que s’han vist afectats per la situació de la pandèmia generada per 
la COVID. 

PRIMERA.- OBJECTE. 

L’objecte d’aquestes bases es regular l’atorgament d’ajuts extraordinaris als 
treballadors per contra d’altri que s’han vist perjudicats per la situació de la pandèmia 
generada per la COVID.  

SEGONA.- FINALITAT. 

Es fa referència especialment a les persones que hagin perdut la feina arran del 
tancament de la seva empresa o per una reducció de plantilla a partir del 15 de març 
de 2020, degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19, o bé a, les persones afectades per un ERTO (expedient de regulació 
temporal d’ocupació) motivat pel mateix Decret. 

TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC. 

Les subvencions a les que fan referència aquestes Bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, son lliuraments revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció 
de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
Estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que es condiciona el seu 
atorgament, així com a la limitació pressupostaria. Tenen caràcter no devolutiu, sense 
perjudici del reintegrament inherent al incompliment de les condicions imposades en 
l’acte de concessió. 
El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramitarà en regim de 
concurrència publica. El criteri d’atorgament es determinarà en cada convocatòria. 
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la 
Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i amb la 
restant normativa aplicable en matèria de subvencions. 

QUARTA.- DESTINATARIS. 

Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els requisits següents:  

• Ser majors de 18 anys o estar legalment emancipades i que siguin treballadors per 
compte d’altri.  
• Viure i estar empadronades al municipi de Cassà de la Selva 

CINQUENA.- CONDICIONS I REQUISITS. 

Els sol·licitants han de complir els següents requisits: 

a) Ser treballador en actiu per compte d’altri durant el mes de febrer del 2020. 
b) Justificar que està en alguna de les situacions descrites a la base segona.   
c) La nòmina del mes de febrer del 2020 no sigui superior a 1.500€ bruts 

mensuals  

SISENA.- QUANTIA. 

 



 

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions objecte 
de la present convocatòria serà de 40.000€ i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 100 2310 48001 IFS Subvencions COVID-19 

L’import atorgat en el marc d’aquestes subvencions per a cada sol·licitant serà de com 
a màxim 200€. 

No es poden concedir ajuts per sobre del crèdit pressupostari disponible. En el cas 
que del nombre de sol·licituds rebudes es derivi una quantia d’ajuts superior al crèdit 
disponible, es prorratejarà proporcionalment aquest crèdit entre totes les sol·licituds. 

Amb la finalitat d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser 
ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 20.000 €, derivada de 
modificacions de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 

SETENA.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS 

1. A la web municipal es publicarà el model de sol·licitud normalitzat. El termini de 
presentació de sol·licituds serà del 13 d’octubre al 13 de novembre de 2020, 
ambdós inclosos 

2. En la sol·licitud hi haurà de constar: 
a) Nom i cognoms, D.N.I. del sol·licitant, telèfon i, si és el cas, correu 

electrònic 
b) Contracte de treball que justifiqui que durant el mes de febrer s’estava en 

situació de treballador en actiu per compte d’altri. 
c) Nòmina del mes de febrer del 2020 
d) Vida laboral que justifiqui que s’ha perdut la feina arran del tancament de la 

seva empresa o per una reducció de plantilla a partir del 15 de març de 
2020. 

e) Justificant d’estar en situació d’ERTO que haurà de ser emès per l’empresa 
contractant.  

f) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta 
d’Administracions, i amb la Seguretat Social. 

g) Autorització expressa (per tal que l’Ajuntament, directament o a traves d’un 
ens instrumental) del sol·licitant a l’Ajuntament, per dur a terme les 
consultes necessàries amb les altres administracions publiques, amb la 
finalitat de comprovar les circumstancies expressades en la sol·licitud i el 
compliment dels requisits per a l’atorgament de la subvenció. 

h) Lloc, data i signatura del sol·licitant. 
i) Dades bancaries del compte, en el model degudament complimentat i 

signat per l’interessat o pel seu representant legal i validat per l’entitat 
bancària 

3. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les Bases reguladores 
de la subvenció. 
 
VUITENA.- RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
 
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions objecte de la present convocatòria serà l’Àrea de promoció econòmica, la 

 



 

qual també serà responsable de elaborar una proposta de concessió de les 
subvencions 

La resolució sobre l’atorgament d’aquestes subvencions serà adoptada per la Junta de 
Govern Local. 
 
2. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds 
presentades dins del termini establert, i es resoldran en un únic acte administratiu. 

3. La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o 
recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 

NOVENA.- INCOMPATIBILITATS. 
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb altres ajuts que, per aquest mateix 
concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici. 

DESENA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI. 

L’import agregat d’aquesta subvenció es finançarà amb càrrec a la partida 
pressupostaria 100 2310 48001. 

ONZENA.- PAGAMENT. 

1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancaria en el 
compte de l’entitat bancaria indicat pel beneficiari, o be per algun altre mitja que 
s’especifiqui a les convocatòries corresponents. 

DOTZENA.- RÈGIM SANCIONADOR. 
 
1. Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al regim sancionador que 
sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei General Pressupostaria i la Llei General Tributaria. 
 
2. L’Ajuntament de Cassà de la Selva, si s’escau, iniciarà un procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb 
la legislació vigent.” 

SEGON.- PUBLICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament l’extracte de la convocatòria 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER ACOLLIR-SE AL 
PROJECTE DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS 2020-2023 

 



 

RESULTAT:  RETIRAT PER UNANIMITAT  

5.- CONTRACTE  MENOR DE SERVEIS DE REFORÇ ADMINISTRATIU DE L’ÀREA 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, PER A LES GESTIONS DOCUMENTALS 
VINCULADES AL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA COVID-19, AMB MARLEX 
PEOPLE ETT, S.L.U. 

Antecedents de fet. 

1. Atès l’informe de la tècnica i de l’òrgan de contractació, de data 29 de setembre 
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 Marlex People ETT, S.L.U. amb 
NIF B17447368 amb un pressupost de 8.878,51 € (IVA inclòs)  
2.RC número 22020/7254 i 2202009/100, amb càrrec a la partida 
102.4330.22799 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 contractació temporal d’una 
persona de reforç a l’Àrea de Promoció Econòmica per fer tasques de 
gestió derivades del programa de subvencions que atorga l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva per a la reactivació de l’activitat econòmica afectada per 
l’impacte de la Covid-19, com a mesura de suport al teixit empresarial del 
municipi i les persones treballadores afectades per un ERTO. Aquesta 
contractació es degut a que l’Ajuntament de Cassà de la Selva no disposa 
de recursos personals ni materials per fer front a aquesta necessitat. Per 
tant, es tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 7.337,61 
€, sense IVA (inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; 
Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
102.4320.22699 del pressupost vigent.  

Atesa la instrucció sobre la tramitació dels contractes menors de la 
Corporació Municipal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva aprovada 
mitjançant decret d’alcaldia de 10 de juliol de 2018 i publicada al BOP de 
27 de juliol de 2018, 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 està d’acord amb els preus de 
mercat.  

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 dues retencions de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb números d’operació 22020/7254 i 2202009/100, per un 
import total de vuit mil vuit-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-un cèntims 
(8.878,51 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102.4330.22799 
de l’exercici 2020, els quals es desglossen de la següent manera: 
• 7.788,16 € corresponen a l’any 2020 
• 1.090,34 € corresponen a l’any 2021 

3. Vist que aquesta despesa té un cost de set mil tres-cents trenta-set euros amb 
seixanta-un cèntims  (7.337,61 € sense IVA), que resulta un import de vuit mil 
vuit-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-un cèntims (8.878,51 € iva inclòs) 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 102.4330.22799  de l’exercici 2020. 

4. Atès el pressupost aportat per Marlex People ETT, S.L.U amb CIF B17447368 
per import de 8.878,51 €, essent, en tot cas, l’import de la tarifa de divuit euros 
amb trenta-nou cèntims l’hora (18,39 €/hora) sense IVA per 399 hores. 

5. Atès que la corporació municipal no disposa de personal suficient per assumir 
les tasques administratives derivades del pla de reactivació econòmica 
Covid-19, és d’interès municipal disposar d’aquest servei a través del qual es 
considera que cal destinar una  persona de reforç amb perfil d’auxiliar 
administratiu, a partir del 19 d’octubre de 2020 fins al 13 de gener de 2021, 
ambdós inclosos, per un període de 399 hores. 

Fonaments de dret. 

1. 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. 

2. 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. 

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

4. Article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la 
despesa derivada del present contracte és de caràcter plurianual. 

  

 



 

5. Article 117.2 de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs amb 
les limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a la LCSP 

6. Atès el Decret d’Alcaldia 2019DECR001292, de data 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.- Contractar el servei de reforç administratiu de l’àrea de Promoció 
Econòmica, per a les gestions documentals vinculades al pla de reactivació econòmica 
Covid-19,  a Marlex People ETT, S.L.U amb CIF B17447368, per un import de vuit mil 
vuit-cents setanta-vuit euros amb cinquanta-un cèntims (8.878,51 € iva inclòs) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 102.4330.22799 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació del servei de 
reforç administratiu de l’àrea de Promoció Econòmica, per a les gestions documentals 
vinculades al pla de reactivació econòmica Covid-19,  a Marlex People ETT, S.L.U 
amb CIF B17447368, per import de set mil tres-cents trenta-set euros amb seixanta-un 
cèntims  (7.337,61 € sense IVA), que resulta un import de vuit mil vuit-cents setanta-
vuit euros amb cinquanta-un cèntims (8.878,51 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 102.4330.22799 de l’exercici 2020. 

TERCER.- Notificar aquest acord a Marlex People ETT. S.L.U. 

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  

6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL SERVEI DE SUPORT DE 
L’APLICACIÓ ONLINE GENESYS DEL GESTOR D’EXPEDIENTS I REGISTRE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I 
GESTIÓ DE SERVEIS. 

Antecedents de fet. 

Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data  28 de 
setembre de 2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració 
dels contractes menors i de motivació de la necessitat del contracte 
menor, que disposa:  
“CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL SERVEI DE SUPORT DE 
L’APLICACIÓ ONLINE GENESYS DEL GESTOR D’EXPEDIENTS I 
REGISTRE DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA I GESTIÓ DE SERVEIS. 
  
INFORME  

 



 

Antecedents de fet.  

1. D’acord amb la factura presentada per AUDIFILM CONSULTING, SL amb 
NIF B83998740, per un import total de 9.528,75 € (IVA inclòs)  
2. RC número 202000006650, amb càrrec a la partida 101920062600 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 convalidació de la contractació del 
servei de suport hot line, que s’està prestant des de l’1 de gener del 2020, de 
l’aplicatiu GENESYS del gestor d’expedients i del registre d’entrada de 
l’Ajuntament, la Residència Geriàtrica i Gestió de Serveis, per a un màxim de 
70 hores de suport remot. Per l’objecte del contracte es tracta de la 
contractació d’un servei, amb valor estimat de 7.875 €, sense IVA (inferior a 
Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 101920062600 del pressupost vigent. La 
present convalidació de la contractació no altera l’objecte del contracte, 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. “ 

6. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb número d’operació 20200000665, per import de nou mil 
cinc-cents vint-i-vuit amb setanta-cinc euros (9.528,75  € iva inclòs), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 101920062600 de l’exercici 2020. 

7. Vist que aquesta despesa té un cost de set mil vuit-cents setanta-cinc euros 
(7.875  € sense IVA), que resulta un import de nou mil cinc-cents vint-i-vuit amb 
setanta-cinc euros (9.528,75 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
101920062600 de l’exercici 2020. 

8. Atès la factura aportada per AUDIFILM CONSULTING, SL, amb DNI/CIF 
B83998740 per el servei de suport hot line, que s’està prestant des de l’1 de 
gener del 2020, de l’aplicatiu GENESYS del gestor d’expedients i del registre 
d’entrada de l’Ajuntament, la Residència Geriàtrica i Gestió de Serveis, per a 
un màxim de 70 hores de suport remot per import de 9.528,75 € iva inclòs 

 



 

Fonaments de dret. 

1. Arts. 17 Serveis, 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 a AUDIFILM CONSULTING. SL , amb NIF B83998740 per import 
de 9.528,75 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 101 9200 62600 
de l’exercici 2020 pel Servei de suport hot line, de l’aplicatiu GENESYS del gestor 
d’expedients i del registre d’entrada de l’Ajuntament, la Residència Geriàtrica i Gestió 
de Serveis, per a l’any 2020. 

SEGON.- Notificar aquest acord a AUDIFILM CONSULTING, SL 

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

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

RESULTAT:  APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT  

7.- CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D'ELABORACIÓ D'INFORMES ECONÒMIC 
FINANCERS  QUE SUPOSIN, EN EL SEU CAS, LES MODICFICACIONS O LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOMBRARIES I NETEJA 
VIÀRIA 

Antecedents de fet. 

9. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data 1 d’octubre 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.  

 



 

3. D’acord amb el pressupost present per Global&Local Audit amb NIF B87286225  per la 
contractació del servei professional relatiu a l’elaboració d’informes econòmic financers que 
suportin, en el seu cas, les modificacions o la resolució de la contractació del servei 
d’escombraries i neteja viària per 5.400 € (IVA no inclòs) 

4. RC número 220200007421, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 200 1700 22706 del 
pressupost de 2020. 

Fonaments de dret. 

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

L’objecte del contracte consisteix en l’elaboració d’informes econòmic financers que suportin, en el 
seu cas, les modificacions o la resolució de la contractació del servei d’escombraries i neteja viària 
per amb la companyia Global&Local Audit. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un 
servei, amb valor estimat de 6.534€ IVA Inclòs (inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; 
Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària xxxxxxx 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. 

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.”  

10. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb número d’operació 220200007421, per import de 6.534€ 
(IVA Inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 200 1700 22706 de l’exercici 
2020. 

11. Vist que aquesta despesa té un cost 5.400 (IVA no inclòs), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 200 1700 22706 de l’exercici 2020, que resulten 
6.534 € (IVA inclòs) 

12. Atès el pressupost presentat per Global&Local Audit amb NIF B87286225 per 
la contractació del servei relatiu a l’elaboració d’informes econòmic financers 
que suportin, en el seu cas, les modificacions o la resolució de la contractació 
del servei d’escombraries i neteja viària per 6.534 € Euros (IVA inclòs).  

  
Fonaments de dret. 

5. 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. 

6. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions en relació als articles 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.    

7. 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. 

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

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

Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- APROVAR la Contractació del servei l’elaboració d’informes econòmic 
financers que suportin, en el seu cas, les modificacions o la resolució de la 
contractació del servei d’escombraries i neteja viària per amb la companyia amb la 
compañía Global&Local Audit amb NIF B87286225 per un import de 6.534€ IVA Inclòs 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 200 1700 22706 de l’exercici 2020. 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada de la Contractació del 
servei l’elaboració d’informes econòmic financers que suportin, en el seu cas, les 
modificacions o la resolució de la contractació del servei d’escombraries i neteja viària 
amb Global&Local Audit amb NIF B87286225 per un import de 6.534€€ (IVA inclòs), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 200 1700 22706 de l’exercici 2020. 

TERCER.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
  
QUART.- Comunicar aquest acord 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  

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 electrònicament, 

 


