
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2019000037  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 9 de desembre de 2019 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 21:20 h 
Lloc: Despatx d’Alcaldia 
 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM)  (s’incorpora a partir del punt 3) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
  
No han excusat la seva absència: 
 Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 
de Breda per a la prestació dels serveis de dinamització empresarial 2020-2023 
 
Antecedents 
El Consell Comarcal de la Selva desenvolupa diferents serveis i activitats per dinamitzar 
l’emprenedoria i, en general, el conjunt de petites i mitjanes empreses de la comarca. 
 
La metodologia de treball del Consell Comarcal de la Selva per desenvolupar aquestes accions es 
basa en la col·laboració amb els ajuntaments i les entitats locals per tal d’apropar-les al màxim als 
seus destinataris. 
 
L’Ajuntament de Breda coneix aquests termes i té interès a desenvolupar aquesta tipologia de serveis 
i activitats, a través de la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva. 
 
Per tot això el Consell Comarcal de la Seva proposa un conveni regulador de la prestació dels serveis 
de dinamització empresarial en el que s’estableixen l’objecte i àmbit d’aplicació, els compromisos 
d’ambdues parts, el finançament i la vigència entre la resta de contingut mínim establert per l’article 
40 de la Llei 40/2015. 
 
Amb l’aprovació del conveni l’Ajuntament es compromet a fer efectiu l’import de 3.500,00€ anuals en 
concepte de manteniment del servei. Amb una vigència de quatre anys a partir del dia 1 de gener de 
2020, renovable per un període de quatre anys més, llevat de denúncia per alguna de les parts. En 
aquest cas, hauran de comunicar-ho per escrit amb almenys dos mesos d’antelació a la data que es 
vulgui donar-lo per finalitzat.  
 
Una vegada informat pel servei d’intervenció de la Corporació la modalitat de despesa i el tipus 
d’expedient cal tenir ne compte que l’aprovació del conveni i el seu finançament per part de la 
corporació local resta condicionada a la deguda i suficient consignació pressupostària en el 
pressupost municipal 2020. 
 



 

Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del a Selva i l’Ajuntament de 
Breda per a la prestació dels serveis de dinamització empresarial 2020-2023. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ  IMPORT  

2020 920.227.99 3.500,00 € 

2021 920.227.99 3.500,00 € 

2022 920.227.99 3.500,00 € 

2023 920.227.99 3.500,00 € 

Total autoritzat 14.000,00 € 

 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
2.0.- 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 26 de novembre i 2 de desembre de 2019. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Eva Andrés.  
 
3.0.- Aprovar contracte menor de serveis d'atenció i prevenció a agressions sexistes. 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst la contractació del servei d’atenció i prevenció 
de les agressions sexistes per la Festa de Cap d’any. 
 
CÚRCUMA SCCL, amb CIF F67128397 ha presentat una proposta pel dia 1 de gener pel servei 
d’atenció i prevenció de les agressions sexistes, amb un cost total, exempt d’IVA, de 1.375,-€. 
 
La regidoria de festes proposa la contractació de l’empresa CÚRCUMA SCCL, 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 de serveis (CPV 75242000-4 serveis públics de seguretat 
ciutadana), 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 2260904 i 338 
2260905 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 259/2015, de 29 de juny, publicat en el BOP de data 
09.07.2015, 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.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis a favor de CÚRCUMA SCCL amb NIF F67128397, 
per tal de dur a terme el servei d’atenció i prevenció de les agressions sexistes per la Festa de cap 
d’any del dia 1 de gener, amb un cost total, exempt d’IVA, 1.375,-€. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
338 2260904 i 338 2260905 respectivament del pressupost per l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als representants corresponents. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar la sol·licitud del programa PT01 Suport a la gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi i autorització del pagament de la 
taxa a Dipsalut 
 
Antecedents 
Instal·lacions municipals com el Camp d’esports, el Pavelló poliesportiu i l’Escola Bressol on s’utilitza 
aigua per al seu funcionament i es produeixen aerosols als que queden exposats els seus usuaris, 
són instal·lacions de les catalogades d’alt risc de proliferació i transmissió de legionel·losi. 
 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix 
als ajuntaments de la demarcació amb instal·lacions com les descrites, de suport a la gestió i control 
de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi. 
 
El programa de servei es confiança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 
calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades. 
 



 

El programa inclou el desenvolupament de les actuacions següents: 
- Pla de caracterització de la instal·lació 
- Pla de manteniment higiènic i sanitari 
- Pla de control de la qualitat de l’aigua 
- Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol 
- Dossier tècnic de la instal·lació 

 
I Dipsalut proporciona formació gratuïta vinculada al programa pels treballadors municipals que duen 
a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions. 
 
Legislació aplicable 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. 
Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels 
cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de 
les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar el programa PT01 Suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 
d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi a Dipsalut, per a les instal·lacions del Camp d’esports, el 
Pavelló poliesportiu i l’Escola bressol municipals. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control 
d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·la, establerta per ordenança fiscal, de 
570,00€ (190,00€/actuació, fins a 3 actuacions) amb càrrec a l’aplicació 311 210_00 del pressupost 
municipal de l’any 2020. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar la sol·licitud del programa PT02 Suport a la gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi i autorització del pagament de la 
taxa a Dipsalut 
 
Antecedents 
Les instal·lacions municipals de les piscines municipals i del reg del Camp d’esports són catalogades 
de baix risc de proliferació i transmissió de legionel·losi ja que s’utilitza aigua per al seu funcionament 
i es produeixen aerosols als que queden exposats els seus usuaris. 
 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix 
als ajuntaments de la demarcació amb instal·lacions com les descrites, de suport a la gestió i control 
de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi. 
 
El programa de servei es cofinança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 
calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades. 
 
El programa inclou el desenvolupament de les actuacions següents: 

- Pla de caracterització de la instal·lació 
- Pla de manteniment higiènic i sanitari 
- Pla de control de la qualitat de l’aigua 
- Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol 
- Dossier tècnic de la instal·lació 

 



 

I Dipsalut proporciona formació gratuïta vinculada al programa pels treballadors municipals que duen 
a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions. 
 
Legislació aplicable 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. 
Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels 
cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de 
les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar el programa PT02 Suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 
de baix risc per a la transmissió de legionel·losi a Dipsalut, per a les instal·lacions municipals de les 
piscines municipals, del reg del Camp d’esports i de l’Escola Montseny. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control 
d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·la, establerta per ordenança fiscal, de 
258,00€ (86,00€/actuació, fins a 5 actuacions) amb càrrec a l’aplicació 311 210_00 del pressupost 
municipal de l’any 2020. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovar la sol·licitud del programa PT04 Avaluació i control de la qualitat de l’aigua a 
l’aixeta del consumidor a Dipsalut 
 
Antecedents 
L’aigua que es posa a disposició dels ciutadans ha de complir els requisits de qualitat que assenyala 
el Reial decret 140/2003, en el punt en què surt de les aixetes que són utilitzades habitualment per al 
consum humà dins dels locals, establiments públics o privats i domicilis particulars. 
 
La qualitat de l’aigua de consum es pot veure alterada en el seu pas per la xarxa interna de 
distribució, que, en determinades condicions, pot deixar anar materials amb els quals ha estat 
fabricada, com ara plom o altres metalls. El manteniment i la neteja incorrectes dels dipòsits i de la 
xarxa també poden alterar-ne la qualitat. 
 
Els responsables del manteniment de les xarxes internes d’aigua són els seus titulars. A partir de 
l’entrada en vigor del Reial decret 140/2003 i del Pla de Vigilància i Control Sanitari de les Aigües de 
Consum de Catalunya, els municipis o una altra entitat d’àmbit local han d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir que es facin controls de qualitat de l’aigua a les aixetes utilitzades pels 
consumidors. A partir dels resultats obtinguts, s’han d’elaborar els informes anuals corresponents. 
 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix 
als ajuntaments de la demarcació l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua i l’aixeta del 
consumidor. 
 
El programa de servei és finançat íntegrament per Dipsalut i inclou el desenvolupament de les 
actuacions següents: 

- Pla de control analític 
- Dossier tècnic 

 
Legislació aplicable 
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà. 



 

Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum. 
Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar el programa PT04 a Dipsalut, per a les aixetes següents: 

 
1. Escola bressol municipal 
2. Escola Montseny 
3. Restaurant Santa Anna 
4. Bar Restaurant El Petit Racó 
5. Carnisseria Cansaladeria Can Ventureta 
6. Fleca Pastisseria El Fornet 

 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar la sol·licitud del programa PT09 Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres 
infantils i autorització del pagament de la taxa a Dipsalut 
 
Antecedents 
Les sorreres situades en les àrees de jocs infantils dels espais verds d’ús públic, les escoles de 
primària i llars d’infants poden comportar determinats riscos, derivats, per exemple, d’una higiene 
insuficient de la sorra. 
 
La Comissió de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits 
Agrícoles de Catalunya va publicar dues normes tecnològiques que donen el marc de referència 
necessari per a la gestió de sorreres ubicades als espais d’ús públic. 
 
Dipsalut dóna suport als municipis mitjançant el programa de gestió dels riscos per a la salut que 
poden confluir en aquests espais amb els objectius següents: 

- Avaluar les condicions higièniques i sanitàries en les sorreres d’àrees de jocs infantils 
d’escoles de primària, de llars d’infants i de parcs públics. 

- Avaluar les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment de les sorreres 
infantils. 

- Proveir els ajuntaments dels serveis necessaris per a l’avaluació i control de la salubritat de 
les sorres. 

 
Mitjançant les accions següents: 

- Elaborar i implementar un pla de control analític de sorres partint de la NTJ 13J:1998 Higiene 
de les sorreres en àrees de jocs infantils. 

- Realitzar o desenvolupar un pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, 
construcció i manteniment partint de la NTJ 09S:1998 Sorreres en àrees de jocs infantils. 

- Proveir del suport tècnic necessari els ajuntaments i altres autoritats sanitàries en cas de 
presència de contaminació per microorganismes. 

 
El programa de servei es cofinança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 
calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades. 
 
Normes tecnològiques de referència 
NTJ O9S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantils 
NTJ 13R: 1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar el programa PT09 Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils a 
Dipsalut, per a la sorrera de l’Escola Montseny i la de la zona infantil de la plaça Lluís Companys. 
 



 

Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control de risc 
derivat de l’ús de sorreres infantils, establerta per ordenança fiscal, de 72,00€ (36,00€/actuació, fins a 
4 actuacions) amb càrrec a l’aplicació 311.210.00 del pressupost municipal de l’any 2020. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
 
8.1.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2020 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic 
 
Antecedents 
S’ha rebut del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, amb registre 
núm. E2019004420, el calendari de cobrament de tributs pel 2020 i l’atenció personalitzada al vilatà el 
primer i tercer dimarts de cada mes, pel període de gener a desembre a l’Espai Jove de Breda, ubicat 
al c/ Nou, 3 planta 1a, en l’horari de 9 a 14 hores. 
 
Legislació aplicable 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2020, amb el detall que s’expressa a continuació: 
 

CONCEPTE PERÍODE 

IVTM 1 de febrer - 31 de març 

Escombraries (1r semestre) 1 de març - 30 d’abril  

Gual permanent 1 d’abril - 31 de maig 

IBI Urbana (1a fracció) i IBI Rústica 1 de maig - 30 de juny 

Entrada de vehicles i Ocupació via pública 1 de juny - 31 de juliol 

IAE, Cementiri i Escombraries (2n semestre) 1 de setembre - 31 d’octubre 

IBI Urbana (2a fracció) 1 d’octubre - 30 de novembre 

 
Segon.- Aprovar els dies d’atenció personalitzada al vilatà que el Servei de Gestió Tributària i 
Cadastral que es portarà a terme el primer i tercer dimarts de cada mes, pel període de gener a 
desembre de 2020, a l’Espai Jove de Breda, ubicat al c/ Nou, 3 planta 1a, de 9 a 14 hores. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.2.- Contractes menors de serveis de manteniment 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor.  
 



 

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.  
 
L’expedient de contractació menor ha 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.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí que acredita que el contracte que es 
proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions 
efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 
de juny. 
 
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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparar farola 
malmesa degut a un 
sinistre 

34928510-6 165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

936,04 21% 1.132,61 

 
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  
 
 
8.3.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de Medi Ambient  
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor.  
 
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.  
 
L’expedient de contractació menor ha 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.  



 

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí que acredita que el contracte que es 
proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions 
efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 
de juny. 
 
Fonament de dret 
Articles 17, 28, 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 servei que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostaria que s’indica: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei de 
recollida 
d’elements de 
fibrociment 

90500000-
2 

1623 22700 B63491260 
VERDMON 
GESTIÓ 
AMBIENTAL SL 

1.924,90 21 2.329,13 

 
S’aproven les condicions especials d’execució que venen determinades per l’empresa mitjançant full 
adjunt al pressupost.  
 
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 al proveïdor i als serveis comptables de la corporació, als 
efectes escaients.  
  
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  
 
 
9.0.- 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. 
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