ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000033
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 11 de novembre de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: Despatx d’Alcaldia
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde
Amb veu i sense vot
Núria Marès de las Heras, Regidora
Rosa Prat Sala, Regidora
Samuel Torres Torrent, Regidor
Isabel Vilamala Soler, Regidora
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovada pel secretari-interventor interí l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació de les actes anteriors
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària de la Junta de
Govern Local de data 28 d’octubre i 4 de novembre de 2019.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
2.0.- Aprovar el Pla d’ús d’instal·lacions 2019-2020
Antecedents
En data 23 d’octubre de 2019, mitjançant Registre: E2019003841, ha tingut entrada un escrit de
OKTITANS que demana poder disposar del pavelló poliesportiu per realitzar l’activitat d’entrenaments
i partits alterns.
Valorada la sol·licitud presentada, es comprova que la reserva d’espais es concreta en horari de no
d’entrenaments i per tant son susceptibles de ser autoritzades.
Legislació aplicable
Article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya.
Article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’autorització d’ús del pavelló poliesportiu per realitzar les següents activitats
d’entrenaments i partits:
-

Entrenaments de dilluns alterns de 20 a 23h, mes algun dia excepcional
Alguns caps de setmana

Es designa al Sr. Juan Ramon Benito Martinez com a persona responsable de les activitats i
interlocutor amb l’Ajuntament de Breda,
Segon.- Notificar els presents acords a la persona interessada, informant-la que:
a. L’aprovació del Pla d’ús representa l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal essencialment
revocable per raons d’interès públic.
b. La recepció de la notificació implica l’acceptació del Reglament de les instal·lacions dels centres
d’educació infantil i primària públics de Breda.
c. Les entitats autoritzades a l’utilització dels espais, assumeixen la responsabilitat dels danys que es
puguin causar i hauran de comptar o subscriure una pòlissa de responsabilitat civil derivada de les
activitats que porta a terme i garanteixi la indemnització dels possibles danys a tercers.
d. L’activitat ha de complir les condicions establertes a la normativa específica de cada tipus
d’activitat.
e. Recordar que les sol·licituds d’espais esportius, espais d’assaig o altres per una durada de tot el
curs s’han de formalitzar entre els mesos de maig i setembre i es valoraran totes les sol·licituds en
conjunt.
Tercer.- Comunicar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la corporació, el pla d’ús aprovat per tal que
s’inclogui en el calendari d’activitats municipals, inclouen entitat, activitat, horari i dates reservades.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- Aprovar l'Addenda pel 2020 del Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament
del projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies"
Antecedents
Des de l’any 2010 s’està desenvolupant el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, consensuat
entre diferents administracions locals. Aquest projecte és una iniciativa de desenvolupament local del
territori que s’estructura al voltant d’un itinerari que connecta els diferents municipis (des del
Montseny fins el mar) seguint els cursos fluvials de la Tordera, la riera d’Arbúcies i d’altres afluents.
Els diferents municipis que participen en la iniciativa ja han realitzat diverses actuacions del projecte a
través de convenis i acords subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva. Entre elles, la redacció
d’una memòria valorada de les actuacions d’adequació i senyalització de l’itinerari, la definició i
registre de la marca “TOURDERA” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i la creació de la imatge
gràfica i del manual de senyalització de la ruta.
Per tal d’executar el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i per tal d’afavorir el
desenvolupament econòmic entorn d’aquesta iniciativa, és necessari impulsar l’adequació dels
itineraris, la promoció turística, i la creació i comercialització de productes turístics, en col·laboració
amb els diferents agents públics i privats del territori.
És per això que el Consell Comarcal de la Selva s’ha encarregat de la gestió de les actuacions
realitzades fins al moment dins del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i que disposa dels
mitjans, l’equip tècnic i l’expertesa necessària per continuar portant a terme aquesta gestió, a través
del Servei de creació, gestió, manteniment i promoció de rutes que actualment ja gestiona més de
870 km d’itineraris.
Per tal de continuar amb les tasques iniciades es va signar un conveni de col·laboració, aprovat pel
Ple de la corporació en sessió del 28 de gener de 2019, per al desenvolupament del projecte “Ruta de
la Tordera i riera d’Arbúcies” vigent de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2022.
Pel desenvolupament de les tasques establertes en el marc del conveni per l’any 2020 i els costos
que se’n deriven, des del Consell es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni marc.

Legislació aplicable
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL).
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats
del sector públic local.
Acord de Ple de la Diputació de Girona de data 20 de març de 2018 pel que s’aproven els requisits
bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable als ens
locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern dels Ens Locals de la
província de Girona.
Acord de Ple de de l'Ajuntament de Breda de 23 de juliol de 2018 pel qual s’aprova l’adhesió a l’acord
adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm.
70 de 11 d’abril de 2018, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en
l’Exercici del Control Intern.
Capítol VI, arts. 47 a 53, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula
els convenis, definició i tipus, requisits i eficàcia, etc.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar l’Addenda pel 2020 del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Selva per al desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies", en els termes en
que figura en l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa de 1.804,18€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 432-465.00 del
pressupost municipal per l’any 2020.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- Aprovar contractes menors de serveis
Antecedents
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar
queden configurats com contractes menors de serveis, i que existeix consignació pressupostària
suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici
2019.
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats
de menors per la llei de contractes del sector públic.
Legislació aplicable
Articles 17, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector
públic.

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:
CONCEPTE
CODI_CPV
Marcatge Bàsquet a
la
pista
del 45212213-2
Poliesportiu

APLICACIO

CIF

EMPRESA

342_2120002

A08869042

TALLERES
PALAUTORDERA, SA

90910000-9

342_2120002

B17889072

Tres xerrades: Salut
80510000-2
de plàstic

323_2260902

G64007404

Disseny
lletres
71242000-6
d'entrada al poble

920_22799

B67164384

Neteja
Poliesportiu

Pavelló

MPLUS
SERVEIS
INTEGRALS
DE
NETEJA, SL
Fundació
prevenció
residus
i
consum
Rezero
Personalitzacio Espais
Publics sl

BASE

IVA

TOTAL

450,00 21%

544,50

4.800,00 21%

5.808,00

450,00 21%

544,50

495,00 21%

598,95

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu
pagament.
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- Aprovar l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Selva per eliminar un vesper de
vespa velutina situat a la zona del Repiax.
Antecedents
La regidoria de medi ambient ha informat que cal eliminar un vesper de vespa asiàtica situat a la zona
del Repiax, que pot afectar a la salubritat pública i a la seguretat del comú dels veïns.
Vist que el Consell Comarcal de la Selva ofereix un servei d’eliminació de vespers de vespa asiàtica,
per un preu públic aprovat i publicat en les ordenances fiscals.
Aquest servei inclou el tractament de neutralització i inactivació dels nius primaris i secundaris,
minimitzat l’ús de biocides a la zona afectada, i la posterior retirada del vesper i trasllat per al seu
tractament i gestió.
Es proposa fer un encàrrec del servei al Consell Comarcal, mitjançant un encàrrec de gestió
interadministrativa.
El secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia.
Legislació aplicable
Article 25.c) i 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya.
Ordenances fiscals del Consell Comarcal de la Selva.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per eliminar un vesper
de vespa velutina situat a la zona del Repiax per un preu de 375,10 euros (IVA inclòs).

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 375,10 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31121000 Infraestructures: protecció salubritat pública del pressupost 2019.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva i fer-los tramesa de la
documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables.
Cinquè.- Facultar l’alcalde i al regidor de medi ambient per dur a terme les gestions que siguin
necessàries per executar el present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- Assumptes urgents
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents
assumptes a l’ordre del dia:
6.1.- Aprovació de la memòria valorada del projecte d'urbanització de la zona esportiva
municipal
Antecedents
Vist que per RE núm. E2019004022 de data 6 de novembre de 2019 s’ha presentat per encàrrec
d’aquest ajuntament, la documentació relativa al projecte d’urbanització i adequació d’una part de la
zona esportiva municipal.
L’ajuntament té intenció de presentar aquesta memòria valorada per tal de sol·licitar la subvenció del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024.
Legislació aplicable
L’article 234 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.
Els articles 8, 21 i 22 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la memòria valorada i la resta de documentació del projecte d’urbanització i
adequació d’una part de la zona esportiva municipal, amb un pressupost d’execució de 110.944,30 €.
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.2.- Aprovació de la memòria valorada del projecte de construcció de l'edifici del nou bar pel
camp de futbol i la zona esportiva municipal
Antecedents
Vist que per RE núm. E2019004019 de data 6 de novembre de 2019 s’ha presentat per encàrrec
d’aquest ajuntament, la documentació relativa al projecte de construcció de l'edifici del nou bar pel
camp de futbol i la zona esportiva municipal.
L’ajuntament té intenció de presentar aquesta memòria valorada per tal de sol·licitar la subvenció del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024.
Legislació aplicable
L’article 234 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.
Els articles 8, 21 i 22 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la memòria valorada i la resta de documentació del projecte de construcció de
l'edifici del nou bar pel camp de futbol i la zona esportiva municipal, amb un pressupost d’execució de
138.878,36 €.
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.3.- Contractació companyia AIG Europe Limited, a través del mediador FERRER Y OJEDA
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, S.L., com a asseguradora de la pòlissa que cobreix
el risc de responsabilitat civil dels càrrecs electes i el personal al servei de l’Ajuntament de
Breda
Antecedents
L’Ajuntament de Breda es troba adherit al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel
Desenvolupament Local per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Breda de data 15 de
desembre de 2014.
La Junta de Govern Local reunida en data 14 de març de 2016 va acordar l’adhesió de l’Ajuntament
de Breda a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda va passar a tenir la
condició de mediador de l’Ajuntament.
Actualment l’Ajuntament té subscrita una assegurança que cobreix la responsabilitat civil dels càrrecs
electes i el personal al seu servei, i s’ha demanat al mediador la modificació, a la baixa, de la
cobertura del límit màxim d’indemnització, fixant-lo en 500.000 euros, a fi de rebaixar el preu de la
prima anual de la pòlissa.
En data 6 de novembre de 2019 el mediador Ferrer & Ojeda ha presentat una proposta de pòlissa
amb un nou “límit màxim d’indemnització”, i per un preu de 1.738,31 euros.
Legislació aplicable
L’article 25.1.a) 1er. i l’article 26.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector
públic, configuren el contracte com privat.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar la pòlissa d’assegurança de AIG EUROPE Sucursal en España amb CIF:
W8262878E, mitjançant els serveis de corredoria de FERRER Y OJEDA ASOCIADOS,
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. (B58265240) que cobreix el risc de responsabilitat civil dels
càrrecs electes i el personal al servei pel període 30/11/2019 a 30/11/2020, per un import de 1.738,31
euros
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a l’aplicació 92022400 del pressupost per l’exercici 2019.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i als serveis comptables de la corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Quart.- Facultar l’alcalde per formalitzar la nova pòlissa i tan àmpliament com en dret sigui menester,
per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.4.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics per a ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA
FÀBRICA DE LIED
Antecedents
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Breda té previst la contractació d’una actuació musical pel dia
30 de novembre de 2019.
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA FÀBRICA DE LIED, amb NIF G66211848, ha presentat una proposta
d’actuació de l’espectacle Prometheus, import: 1.210 euros (iva inclòs)
La regidoria de cultura proposa la contractació de l’empresa ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA FÀBRICA
DE LIED, d’acord amb la proposta econòmica.
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició,així com la resta de
documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost.
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar
queden configurats com un contracte privat (CPV 92312100 Serveis artístics de productors de teatre,
grups de cantants, bandes i orquestres), susceptible d’esser aprovat mitjançant un expedient de
contracte menor de serveis, i posa de manifest que existeix consignació pressupostària suficient per
fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2019.
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats
de menors per la llei de contractes del sector públic.
Legislació aplicable
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector
públic.
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles
tenen la consideració de privats.
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen
per el dret privat.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis artístics per portar a terme l’actuació de
Prometheus, que s’ha de dur a terme el dia 30 de novembre, a favor de ASSOCIACIÓ D'AMICS DE
LA FÀBRICA DE LIED (G66211848).
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de 1.210,00 euros
(iva inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334_2260902 del pressupost per l’exercici 2019.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.5.- Aprovar el contracte menor de subministraments
Antecedents
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda
configurat com un contracte menor de subministraments de caràcter privat, i que existeix consignació
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació
corresponent de l’exercici 2019.
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats
de menors per la llei de contractes del sector públic.
Legislació aplicable
Articles 16, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector
públic.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministraments que es relaciona a continuació i autoritzar
i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:
CONCEPTE
CODI_CPV APLICACIO CIF
EMPRESA
Lones per la Plaça 19212300Gráficas
336_60903 A08478067
del Claustre
8
Arco, S.A.

BASE

IVA

TOTAL

3.795,00 21% 4.591,95

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu
pagament.
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.6.- Aprovar el contracte menor del servei d’organització i desenvolupament de parc de Nadal
2019-2020, mitjançant una contractació anticipada.
Antecedents
La regidoria de festes proposa organitzar novament enguany un Parc de Nadal pels infants de 2 a 12
anys, els dies 2, 3 i 4 de gener de 2020, al Pavelló poliesportiu de Breda.
S’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa OKTITANS SLU, amb NIF B-17849597, la qual ha fet arribar
una proposta econòmica i tècnica de parc de Nadal, per un valor de 2.800,- € + 21% IVA que inclou:
- Activitats proposades durant l’horari d’11 a 14h. i de 16 a 20h.
- 6 monitors matí i 8 monitors tarda
- Assegurança de Responsabilitat Civil

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de
documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost.
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar
queden configurats com un contracte de serveis (CPV 79954000- Servei d’organització de festes),
susceptible d’esser aprovat mitjançant un expedient de contracte menor de serveis. Per altra banda,
l’informe posa de manifest que es proposa una contractació anticipada a càrrec del pressupost de
l’exercici 2020, d’acord amb l’habilitació efectuada per la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic, que disposa en el seu apartat dos que “Es poden tramitar
anticipadament els contractes l'execució material dels quals hagi de començar en l'exercici següent o
els contractes el finançament dels quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada
a una altra entitat pública o privada, i s'ha de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva de la
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.”
Per tant es proposa aplicar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 338 2260906 Festes
(Nadal, Reis, carnaval i d'estiu) del pressupost per l’exercici 2020.
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats
de menors per la llei de contractes del sector públic.
Legislació aplicable
Articles 17, 25,1, 29.8 i 63.4, 118 i la Disposició Addicional Segona i Tercera apartat 2 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte menor de serveis per a l’organització i desenvolupament del Parc de
Nadal Breda 2019-2020, a favor de l’empresa OKTITANS SLU amb NIF B17849597, per un import de
2.800,- € + 21 % IVA (total 3.388 euros).
Segon.- Aprovar la contractació anticipada mitjançant l’autorització i disposició (AD) de la despesa
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 2260906 del pressupost per l’exercici 2020, sometent
l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el
contracte corresponent.
Tercer.- Requerir a l’empresa OKTITANS SLU la tramesa d’una còpia de l’Assegurança de
responsabilitat civil.
Quart.- Notificar la present resolució a OKTITANS SLU.
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.7.- Aprovació de la memòria valorada del projecte de construcció de les noves dependències
de la guàrdia municipal
Antecedents
Vist que els serveis tècnics d’aquest Ajuntament han redactat la documentació relativa al projecte de
construcció de l'edifici de les noves dependències de la guàrdia municipal de Breda.

L’ajuntament té intenció de presentar aquesta memòria valorada per tal de sol·licitar la subvenció del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024.
Legislació aplicable
L’article 234 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.
Els articles 8, 21 i 22 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la memòria valorada i la resta de documentació del projecte de construcció de
l'edifici de les noves dependències de la guàrdia municipal de Breda, amb un pressupost d’execució
de 144.028,07 €.
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.8.- Aprovar la sol·licitud de subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al
període 2020-2024
Antecedents
Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, s’han aprovat les bases reguladores i d’execució del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
L’ajuntament té intenció de presentar tres sol·licitud per optar a aquestes subvencions:
-

Projecte de construcció de l'edifici del nou bar pel camp de futbol i la zona esportiva
municipal.
Projecte d'urbanització de la zona esportiva municipal.
Projecte de construcció de les noves dependències de la guàrdia municipal.

Legislació aplicable
Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
L’article 234 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.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024
pels projectes següents:
Línia de subvencions per a inversions:
-

Projecte de construcció de l'edifici del nou bar pel camp de futbol i la zona esportiva
municipal, amb un pressupost d’execució de 138.878,36 €.
Projecte d'urbanització de la zona esportiva municipal, amb un pressupost d’execució de
110.944,30 €.

Línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits:
-

Projecte de construcció de les noves dependències de la guàrdia municipal, amb un
pressupost de 144.028,07 €.

Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- Precs i preguntes
No s’escau
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.
Signat electrònicament.

