
 

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

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000041  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de gener de 2020 
Hora d’inici:  20:30 h 
Hora de fi: 20:50 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 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 
S’ajorna l’aprovació de les actes anteriors fins a la propera Junta de Govern Local, per tal de resoldre 
adequadament els errors administratius detectats. 
 
2.0.- Tallers de coeducació i pedagogia feminista per l’alumnat de L’Escola del Montseny de 
Breda 
 
L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Breda té previst la contractació del servei per a Tallers de 
coeducació i pedagogia feminista per l’alumnat i famílies de L’Escola del Montseny de Breda. 
 
La regidoria d’Igualtat proposa la contractació d’Anna Rodríguez Serrano, d’acord amb la proposta 
econòmica que consta a l’expedient.  
 
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 contractes menors de serveis, no obstant, atenent que es tracta d’una 
contractació anticipada cal condicionar-la al fet que existeixi consignació pressupostària suficient a 
càrrec del pressupost de 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, 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 Anna Rodríguez Serrano, amb NIF 
21668596C, per tal de dur a terme el servei per a formació sobre coeducació i pedagogia feminista. 
 

- 5 sessions formatives per les famílies de 1.487,50 euros (exempt d’IVA). 
- 16 tallers formatius per l’alumnat de 2.244,00 euros (exempt d’IVA). 

 
Segon.-  Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
231 2260914 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:  Sobre la Taula per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar la proposta de contracte menor de serveis de comunicació multimèdia 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda té interès perquè les seves activitats i les dels ciutadans tinguin presència en 
els diferents mitjans del Grup Hermes i per poder gaudir dels avantatges que dona el projecte de 
comunicació multimèdia “Les ciutats són capitals”, clarament orientat a donar valor als municipis i el 
municipalisme. 
 
L’Ajuntament ha de fer publicacions oficials a través de publicacions a diaris de major difusió d’àmbit 
provincial.  
 
Pel que s’ha sol·licitat a Hermes Comunicacions SA per fer les comunicacions en tots els productes 
del grup i els associats, segons necessitats de l’Ajuntament durant l’any 2020. 
 
Des del grup Hermes Comunicacions SA s’ha presentat la proposta, vigent del 2 de febrer de 2020 a 
l’1 de febrer de 2021, següent: 
 

 Publicitat en paper per valor segons tarifa de 35.000 € (IVA no inclòs)  

 Publicació de tots els edictes sense càrrec  

 6 subscripcions d’El Punt Avui en paper  

 79.000 impressions als webs  
 
D’acord amb els informes de necessitat del servei i d’intervenció que figuren en l’expedient. 
 
Legislació aplicable 
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 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.- Aprovar el contracte menor de serveis comunicació multimèdia a favor d’Hermes 
Comunicacions SA, amb CIF A17374547, d’acord amb la proposta realitzada d’un contracte anual, 
amb vigència del 2 de febrer del 2020 a l’1 de febrer del 2021, amb un cost total de TRES MIL 
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (3.500,04 €), IVA inclòs. 
 



 

Segon.- Autoritzar la despesa de: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA TOTAL 

Subscripcions 79980000-7  
920_220.01 (Serveis de 
subscripció)  

A17374547 Hermes Comunicacions SA 1.552,80€ 

Publicitat 22211100-3  
920_226.03 (Butlletins 
oficials) 

A17374547 Hermes Comunicacions SA 1.947.24€ 

 
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.       
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar la proposta de contracte menor de serveis de publicitat dels esdeveniments 
ludicofestius per a l’any 2020 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda té previst realitzar durant l’any 2020 diversos esdeveniments ludiciofestius, 
com són les fires del Monestir i de l’Olla i el Dia del Circ i les Festes de Nadal.   
 
Aquestes activitats estan orientades tant a la població local com també al públic en general, atès que 
tenen per objecte promoure l’activitat econòmica del municipi, per tant resulta necessari promoure la 
màxima difusió per arribar a tots els públics potencialment interessats.   
 
S’ha sol·licitat al grup editorial SÀPIENS SCCL, una proposta de servei de publicitat per difondre 
aquests esdeveniments que es celebraran durant l’any 2020. 
 
Des de l’editorial s’ha entregat una proposta amb el detall de les diferents publicacions per a 
cadascun dels esdeveniments (Fira del Monestir, Fira de l’Olla, Dia del Circ i Festes de Nadal), amb el 
preu total de 2.420,00 € (2.000,00€ + 420,00€ d’IVA). 
 
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.    
 
El contracte menor que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern haurà de disposar de la 
documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense que en cap cas pugui 
mancar el pressupost i l'informe d’intervenció.   
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposa adjudicar queda 
configurat com a contracte menor, 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 2020. 
 
Legislació aplicable 
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 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.- Adjudicar el contracte menor de serveis de publicitat a favor de Sàpiens SCCL, amb CIF 
F64074982, d’acord amb la proposta realitzada per a l’any 2020 i per un preu de 2.420,00€ 
(2.000,00€ + 420,00€ d’IVA). 
 



 

Segon.- Autoritzar la despesa de: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Serveis de publicitat 79342200-5 920 226.02 F64074982 Sàpiens SCCL 2.000,00€ 21% 2.420,00€ 

 
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.       
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia,  s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
5.1.- 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 

Contractació serveis 
ambulància Crematorrons BTT 

34114121-
3   

341_2260900 B08267122 
AUTOBUSES DE 
GRANOLLERS S.L. 

652,50 0% 652,50 

 
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  
 
 
5.2.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Medi Ambient 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, 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 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.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
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, 28, 29.8, 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 subministrament 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 

Porta deixalleria 45421160-3 162 650.00 B17387051 NASILLARD SL 1.780,20 21 2.154,04 

 
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  
 
 



 

 
6.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
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. 
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