ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000039
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de desembre 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 9 i 16 de desembre de 2019.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
2.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de disseny de materials gràfics
Antecedents
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.
Consta a l’expedient informe de necessitat del servei de disseny gràfic per elaborar el material gràfic
que es requereix per donar publicitat i promoció a les activitats municipals que s’han de realitzar
durant l’any 2020.
La prestació de serveis l’ha de dur a terme normalment la mateixa Administració pels seus propis
mitjans. No obstant això, quan no tingui mitjans suficients, amb la deguda justificació prèvia en
l’expedient, es pot contractar de conformitat amb el que estableix el capítol V del títol II del llibre II de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
L’Ajuntament no disposa de personal tècnic especialitzat en aquest servei, per tant procedeix
contractar a un professional extern (dissenyador gràfic), que a canvi d’un preu total alçat es
comprometi a realitzar els següents treballs de:
- Maquetació del butlletí municipal de Breda “L’Àgora”
- Disseny i maquetació de desplegables promocionals (materials descrits, publicitat en diaris i
revistes, baners, ...)
- Disseny i maquetació de cartells promocionals
- Disseny i maquetació d’elements de senyalització

L’Ajuntament ha rebut el pressupost del Sr. Jordi Clarà Iglesias, amb NIF 79.304.468-P, dissenyador
gràfic, un pressupost per realitzar les tasques requerides per un preu total de 5.082,00€ (4.200,00€ +
882,00€ d’IVA).
Consta a l’expedient la proposta de contractació del contracte de serveis, que tindrà una vigència des
de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposa adjudicar queda
configurat com un contracte menor de serveis, i posa de manifest que es tracta d’una contractació
anticipada que s’ha de condicionar al fet que el pressupost de l’any 2020 disposi de consignació
pressupostària suficient.
Fonament de dret
Articles 17, 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 de disseny gràfic (codi CPV: 79822500-7) a favor del
professional Sr. Jordi Clarà Iglesias, amb NIF 79.304.468-P, que inclou totes les tasques detallades a
la part expositiva dels presents acords, per un preu total de 5.082,00€ (4.200,00€ + 882,00€ d’IVA).
El contracte serà vigent des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020, i el contractista podrà
emetre factures parcials, amb caràcter mensual, a compte dels serveis prestats.
Segon.- Condicionar l’autorització i disposició de la despesa de 5.082,00€ al fet que el pressupost de
l’any 2020 s’aprovi amb caràcter definitiu i disposi de crèdit suficient a càrrec de l’aplicació
pressupostària 920 22706.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat als efectes que atorgui la seva conformitat al
contracte.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- Aprovar l’establiment de preus públics pel finançament de l’activitat Parc Infantil de Nadal
2020
Antecedents
La regidoria de festes proposa organitzar un Parc Infantil de Nadal per infants de 2 a 12 anys, els dies
2, 3 i 4 de gener de 2020, al pavelló municipal poliesportiu de Breda, amb diferents activitats lúdiques,
que es portaran a terme d’11 a 14h. i de 16 a 20h.
L'article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que les entitats locals podran establir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'Entitat Local, sempre que no
concorri cap de les circumstàncies especificades en l'article 20.1.B) del citat Text Refós.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2019, s’aprova el contracte
menor de serveis per a l’organització i desenvolupament del Parc Infantil de Nadal a Breda, a favor de
l’empresa OKTITANS SLU amb NIF B17849597, per un import de 2.800,- € + 21 % IVA (total 3.388
euros).
Com a finançament d’aquest despesa es proposa l’establiment dels següents preus per usuari:
Entrada individual
3€
Abonament per 3 dies 5 €

Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció pel qual posa de manifest que l'import dels
preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada; no
obstant quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin,
l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'apartat anterior. En aquests casos hauran
de consignar-se als Pressupostos de l'Entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la
diferència resultant si n’hi hagués.
La regidoria de Festes entén que en el present cas concorren causes d’interès públic relacionades
amb el deure dels poders públics de promoure polítiques locals pels infants, que justifiquen que part
de la despesa sigui finançada amb fons públics.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 26 de juny
de 2019.
Legislació aplicable
Article 71 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.
Article 153 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
Articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Hisendes Locals.
Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l’establiment de preus públics que han de finançar el cost de l’activitat Parc Infantil
de Nadal, fent constar que concorren causes d’interès públic relacionades amb el deure dels poders
públics de promoure polítiques locals pels infants que justifiquen que part de la despesa sigui
finançada amb fons públics.
Preu que es fixa per usuari:
Entrada individual
3€
Abonament per 3 dies 5 €
(IVA inclòs), d’acord amb la proposta que es detalla en els antecedents i que consta en el projecte.
Segon. Publicar l’establiment i fixació del preus en el BOP.
Tercer. Una vegada liquidats i reconeguts els drets s’incorporaran en el pressupost d’ingressos.
Quart. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- 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 families de L’Escola del Montseny de Breda.
La regidoria d’Igualtat proposa la contractació d’Anna Rodríguez Serrano, d’acord amb la proposta
económica 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 families 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
943 16200 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
5.0.- Aprovar adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i Comarques i les
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F.
Antecedents
En data 4 de desembre de 2019, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona i les
organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F, va fer arribar el document per l’adhesió al Pla
agrupat de Formació Continua 2020 amb la finalitat d’obtenir recursos per a la formació del personal
funcionari i laboral dels ens locals.
Per tal que el personal sigui beneficiaria de les accions formatives subvencionades, que es
desenvolupen cada any, cal que es formalitzi l’adhesió al pla Agrupat.
Legislació aplicable
D’acord amb la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. D’acord amb el
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,
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla agrupat de Formació Continua 2020 de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F.
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis.

Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- Aprovació de la memòria valorada del projecte d'actuacions en la zona de les pistes de
pàdel de Cal Batlle
Antecedents
Vist que en data 27 de març de 2019 RE núm. E2019001164, el Sr. Santi Prat Gual va fer entrega de
la documentació relativa a la memòria valorada del projecte d’actuacions en la zona de les pistes de
pàdel de Cal Batlle de Breda.
L’ajuntament té intenció d’aprovar aquesta memòria valorada per tal d’iniciar l’expedient de concessió
de servei per l’explotació de les pistes de pàdel; contracte que preveu incorporar una proposta de
millores en les instal·lacions i inversió de pistes de nova creació.
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 del projecte d’actuacions en la zona de les pistes de pàdel de
Cal Batlle de Breda.
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- Aprovar les justificacions presentades i autoritzar els pagaments restants de les
subvencions concedides per concurrència competitiva el 2019
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 11 de febrer de 2019, va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats desenvolupades per entitats,
associacions i col·lectius de Breda per l’any 2019.
En data 18 de febrer de 2019 es va publicar en el BOP l’extracte en la BDNS de la convocatòria de
subvencions de conformitat amb allò previst en els articles 17.3b i 20.8ª de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions. El text de la convocatòria es podia consultar a la BDNS:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
La Junta de Govern Local, en sessió de 22 de juliol de 2019, va aprovar concedir a les entitats,
associacions i col·lectius de Breda que havien concorregut a la convocatòria, les subvencions que es
relacionen tot seguit:
EXP

ENTITAT

2244-000006-2019
2244-000007-2019
2244-000016-2019
2244-000018-2019
2244-000019-2019
2244-000020-2019
2244-000021-2019
2244-000022-2019
2244-000024-2019
2244-000025-2019

AMPA CEIP MONTSENY
ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS
ASS JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA
CLUB PATÍ BREDA
DONES DE BREDA
CLUB EXCURSIONISTA DE BREDA
BALL EN LÍNIA BREDA
ASS TALLER DE LABORS
UNIO ESPORTIVA BREDA
ASS VEINS VILATANS BREDA

PRESSUP.
5.158,75
8.800,00
7.300,00
19.480,00
5.780,00
1.270,00
600,00
550,00
78.000,00
6.160,00

IMPORT IMPORT
CONC. A JUST.
640,50
960,75
344,50
516,75
640,50
960,75
2.764,00 4.146,00
1.396,13 2.094,20
500,00
750,00
150,00
225,00
200,00
300,00
2.764,50 4.146,75
1.350,00 2.025,00

2244-000026-2019 PENYA BARCELONISTA DE BREDA
2244-000027-2019 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS

2.000,00
1.210,50

344,50
682,00

516,75
1.023,00

La Junta de Govern en data 2 de setembre de 2019 va acceptar la renúncia presentada per l’entitat
Ball en Línia, CIF G55227060, a la subvenció de 150,00€ concedida per acord de la Junta de Govern
Local en sessió de data 22 de juliol de 2019, per les activitats desenvolupades durant l’any.
Revisats els expedients de les entitats receptores de subvencions municipals per activitats
desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius de Breda per l’any 2019, i segons informes de
l’òrgan instructor, es considera que s’ha justificat de manera correcta la despesa realitzada per les
entitats relacionades tot seguit:
EXP
2244-000006-2019
2244-000007-2019
2244-000016-2019
2244-000018-2019
2244-000019-2019
2244-000020-2019
2244-000022-2019
2244-000024-2019
2244-000025-2019
2244-000026-2019
2244-000027-2019

ENTITAT
AMPA CEIP MONTSENY
ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS
ASS JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA
CLUB PATÍ BREDA
DONES DE BREDA
CLUB EXCURSIONISTA DE BREDA
ASS TALLER DE LABORS
UNIO ESPORTIVA BREDA
ASS VEINS VILATANS BREDA
PENYA BARCELONISTA DE BREDA
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS

Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019.
Reglament municipal de subvencions.
Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats,
associacions i col·lectius del municipi de Breda
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats, associacions i col·lectius de Breda
que han concorregut a la convocatòria.
Segon.- Autoritzar els pagaments restants, dels imports concedits en l’acord de la Junta de Govern
Local en sessió de 22 de juliol de 2019, segons s’indica a continuació:
EXP

CIF

2244-000006-2019
2244-000007-2019
2244-000016-2019
2244-000018-2019
2244-000019-2019
2244-000020-2019
2244-000022-2019
2244-000024-2019
2244-000025-2019
2244-000026-2019
2244-000027-2019

G17217001
G55280713
G17095670
G17056904
G55001234
G17917899
G55227078
G17273905
G17265844
G17270117
G17955089

2n
PAG
30%
AMPA CEIP MONTSENY
192,15
ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS
103,35
ASS JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA 192,15
CLUB PATÍ BREDA
829,20
DONES DE BREDA
418,84
CLUB EXCURSIONISTA DE BREDA
150,00
ASS TALLER DE LABORS
60,00
UNIO ESPORTIVA BREDA
829,35
ASS VEINS VILATANS BREDA
405,00
PENYA BARCELONISTA DE BREDA
103,35
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS
204,60
ENTITAT

PARTIDA
PRESS
323 480 03 00
920 480 04 00
920 480 04 00
341 480 02 00
920 480 04 00
341 480 02 00
920 480 04 00
341 480 02 00
920 480 04 00
341 480 02 00
334 480 01 00

Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i
als efectes pertinents.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- Acceptar la subvenció concedida per al desplegament de projectes i activitats en matèria
de joventut
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia 2018DECR000450, de 21 de juny, es va aprovar l’Annex 1 de pressupost de
plans d’actuació anuals de joventut que preveia la sol·licitud d’una subvenció de 3.480,00€ en el marc
del Contracte Programa amb el Departament de TSF per a la fitxa 43 de suport a plans locals de
joventut.
En data 17 de desembre de 2019 el Consell Comarcal de la Selva va comunicar a aquesta corporació
que el Contracte programa signat en matèria de Serveis Socials entre el Consell i el Departament de
Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat recull el finançament de la Direcció General de
Joventut als ajuntaments per al desplegament de projectes i activitats relacionades en matèria de
joventut. I detalla que l’import final atorgat a la nostra corporació és de 3.480,00€.
Legislació aplicable
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció 3.480,00€ concedida pel desplegament de projectes i activitats
relacionades en matèria de joventut.
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan
concedent.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- Acceptar la subvenció concedida mitjançant l'aprovació de l'addenda 2019 al conveni pel
manteniment de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny
Antecedents
Per Decret de la Vicepresidència IV de la Diputació de Girona, de data 26 de novembre de 2019, s’ha
aprovat l’Addenda d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Breda per al manteniment i la
millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny CN/3530 Exp. 2016/6424.
Aquesta addenda contempla la concessió d’una subvenció de 3.500,00€ per les actuacions
realitzades en camins del municipi de Breda durant el 2019. (Annex I)
Legislació aplicable
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’Addenda pel 2019 del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Breda per al
manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny CN/3530 Exp. 2016/6424, en
els termes proposats per la Diputació de Girona.

Segon.- Acceptar la subvenció 3.500,00€ concedida per al manteniment i la millora de la xarxa viària
del Parc Natural del Montseny CN/3530 Exp. 2016/6424, per part de la Diputació de Girona.
Tercer.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan
concedent.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- Assumptes urgents
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents
assumptes a l’ordre del dia:
10.1.- Contracte menor d’obres per posar en funcionament el sistema d’aigua calenta i freda
sanitària del pavelló poliesportiu de Breda
Antecedents
Per Decret 2019DECR000916 s’adjudica a MATEU NIERGA SL, amb CIF B17911934, el contracte de
les obres del projecte tècnic de les millores estructurals per a la prevenció de la legionel·la al pavelló
poliesportiu municipal de Breda, per un import de 25.975,22 euros més 5.454,80 € d’IVA. (total:
31.430,02 euros).
Finalitzades les obres de l’objecte del contracte esmentat s’intenta posar en funcionament la caldera
de la instal·lació i sorgeixen una sèrie de problemes amb la mateixa caldera i elements relacionats.
Pel correcte funcionament i ús públic de l’espai és del tot necessari el bon rendiment de la caldera,
element central del sistema d’aigua calenta i freda sanitària, pel que s’han desenvolupat totes les
tasques necessàries per la posta en marxa de la caldera.
Les tasques de posta en marxa de la caldera s’han encarregat a l’empresa MATEU NIERGA SL, amb
CIF B17911934, al ser l’empresa adjudicatària del contracte de les obres del projecte tècnic de les
millores estructurals per a la prevenció de la legionel·la al pavelló poliesportiu municipal de Breda.
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.
Desenvolupades les tasques necessàries Mateu Nierga SL amb CIF B17911934 presenta les factures
següents a la corporació per a la seva aprovació i pagament:
DATA
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019

NÚMERO
A-19241
A-19242
A-19243

CIF
B17911934
B17911934
B17911934

EMPRESA
MATEU NIERGA SL
MATEU NIERGA SL
MATEU NIERGA SL

BASE
753,11
1.133,53
1.377,59

IVA
21%
21%
21%

TOTAL
911,26
1.371,57
1.666,88

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 d’obres 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.
Fonament de dret
Articles 13, 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 d’obres 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
Posta en marxa de 50531100MATEU
342.623.00 B17911934
la caldera
7
NIERGA SL

BASE

IVA

TOTAL

3.264.23 21% 3.949,71

Les tasques de posta en marxa es detallen segons les factures següents:
DATA
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019

NÚMERO
A-19241
A-19242
A-19243

CIF
B17911934
B17911934
B17911934

EMPRESA
MATEU NIERGA SL
MATEU NIERGA SL
MATEU NIERGA SL

BASE
753,11
1.133,53
1.377,59

IVA
21%
21%
21%

TOTAL
911,26
1.371,57
1.666,88

Segon.- Incorporar les factures i tramitar-ne el 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
10.2.- Aprovar contracte menor de serveis
Antecedents
Consta a l’expedient un informe de necessitat dels serveis i 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 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 els contractes que es
proposen adjudicar queden configurats com contractes menors, 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 16, 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 els contractes menors de subministraments i serveis que es relacionen a
continuació i autoritzar i disposar (AD) la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostaria que s’indica:
CONCEPTE
JARDINERES ESCOLA
BRESSOL
BOMBA CIRCULACIÓ
ESCOLA BRESSOL

CODI_CP
V
16160000
-4
42533000
-1

APLICACIO

CIF

EMPRES
A
PLANTE
S MASÓ

79303843
G
323_213000 B1722041
IMAR
1
9
323_63200

BASE IVA
632

132,7
2

468,9
1

98,47

TOTA
L
764,7
2
567,3
8

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
10.3.- Aprovació de l'ampliació de jornada laboral de l'empleada que proveeix el lloc de treball
de conserge de la zona esportiva
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada el 26 de novembre de 2019, va
aprovar inicialment la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball per a l’any 2020,
establint que el lloc de treball de conserge del poliesportiu (AP-10) passa de jornada parcial a jornada
complerta de 37,5 hores setmanals.
Aquests acords s’han sotmès a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, mitjançant
anunci al BOP número 235 de data 10 de desembre de 2019. En el cas que no es presentin
reclamacions, els acords s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un nou
acord.
Vist que per raons organitzatives interessa a l’Ajuntament que el servei de consergeria de la
instal·lació del poliesportiu es presti a jornada complerta en la major brevetat possible, i vist que s’ha
comunicat la modificació substancial de les condicions laborals a la Sra. C.Z., que ocupa actualment
l’esmentat lloc de treball mitjançant un contracte de treball amb caràcter interí.
En data 18 de desembre de 2019 el secretari-interventor ha emès la fiscalització prèvia de
l’expedient.
Legislació aplicable
Article 12.4. e) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Article 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP).
Article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’ Estatut dels
Treballadors en matèria de contractes de duració determinada.

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern els següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació substancial de les condicions de treball de l’empleada Sra. M.C.Z,
personal laboral temporal d'aquest Ajuntament, que proveeix el lloc de treball de conserge del
poliesportiu, passant de jornada a temps parcial a jornada complerta de 37,5 hores/setmanals, amb
efectes del dia 1 de gener de 2020, d’acord amb el següent règim jurídic i condicions laborals:
-

Règim: laboral temporal

-

Lloc de treball: conserge del poliesportiu (zona esportiva)

-

Categoria: assimilat al grup AP- CD 10.

-

Causa del contracte: interí fins a la provisió definitiva del lloc de treball mitjançant els
procediments reglamentaris establerts per l’Oferta Pública d’Ocupació que s’estableixi per a
l’any 2020.

-

Jornada: temps complet a raó de 37,5 hores/setmana.

-

Retribució: la corresponent a la categoria AP - CD10 més 426,89 euros/mensuals de
complement específic per disponibilitat en caps de setmana, resultant una retribució bruta
anual de 17.553,90 euros (trienni inclòs)

-

Horari: de dilluns a dissabte a distribuir segons necessitats dels servei, amb els descansos
preceptius; i diumenges quan es requereixi per raó del servei. Les hores de treball realitzades
els festius seran compensades mitjançant hores de descans.

Segon.- Requerir a la Sra. MC. Z que en el termini de tres dies es personi a l’Ajuntament per signar el
nou contracte de treball i comunicar-li l’obligació de signar el registre de jornada per fer el seguiment i
control horari en els termes que estableix la legislació vigent i d’acord amb el model que se li facilitarà.
Tercer.- Condicionar els acords i l’autorització de la despesa al fet que s’aprovi el pressupost i la
plantilla de personal de l’any 2020 amb caràcter definitiu, disposant la despesa a càrrec de les
aplicacions pressupostàries del pressupost 2020: 342- 13000 Retribucions bàsiques pers. laboral,
serveis poliesportiu, 342- 16000 Seguretat Social, serveis poliesportiu i piscines.
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la delegada de personal.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la persona interessada i al Grup Gestió Girona - Assessoria
d’empreses, a fi que facin efectiu l’esmentada resolució.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.4.- Reconeixement del grau personal consolidat del funcionari que proveeix el lloc de treball
d’arquitecte tècnic del servei d’urbanisme.
Antecedents
En data 5 de desembre de 2019, el Sr. Xavier Rodà Cotano, amb DNI **3017**, arquitecte tècnic de
l’ajuntament de Breda, va entrar instància demanant que li sigui reconegut el grau personal en el
complement de destí consolidat al nivell 22.
Vist el certificat aportat de l’ajuntament de Torroella de Montgrí que acredita els seus serveis en un
lloc de treball reconegut amb el CD 22.
La petició es fonament en virtut de l’article 21.1 apartat d) de Llei 30/1984, de 2 d'agost de Mesures
per a la Reforma de la Funció Pública, que estableix que cada funcionari adquireix el grau personal
per l'exercici d'un o més llocs de nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb
interrupció.
Així mateix, l'article 70.2 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març (RGI), aplicable

als funcionaris de l'administració local, segons el que estableix article 93 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local (LRBRL) estableix que tots els funcionaris de carrera
adquiriran un grau personal per l'exercici d'un o més llocs de el nivell corresponent durant dos anys
continuats o tres amb interrupció, qualsevol que fos el sistema de provisió.
A la vista de la legislació esmentada, el grau personal es pot adquirir pel funcionari per l'exercici, tant
d'un únic lloc de forma continuada durant dos anys sense interrupció o tres anys amb interrupció, com
sumant el temps exercit en diversos llocs de treball, qualsevol que hagués estat el sistema de provisió
en els mateixos.
En relació a si els serveis prestats com a funcionari interí computen als efectes de reconeixement de
grau, cal dir que la recentment sentència del Tribunal Suprem, (Sala del Contenciós administratiu, de
7 de novembre 2018 - Rec. 1781/2017), ha resolt que no es pot denegar la consolidació del grau
personal només per la naturalesa temporal de la relació laboral que vincula l'interí amb
l'Administració, en aplicació del principi de no discriminació reconegut per la normativa europees i
reafirmat per la seva jurisprudència, que impedeixen que es tracti als treballadors amb un contracte
de durada determinada de manera menys favorable que als treballadors fixos comparables, llevat que
es justifiqui un tracte diferent per raons objectives.
Per tant, el Tribunal entén que aquest criteri resulta de plena aplicació a l'adquisició del grau personal,
i que no es pot denegar només per la naturalesa temporal del vincle contractual, tot interpretat a la
llum de la jurisprudència del TJUE sobre l'aplicació de la Directiva 1999 / 70 / CE del Consell, de 28
de juny de 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada
determinada.
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de la despesa de secretaria-intervenció.
Fonaments de dret
L’article 21.1.d de la Llei 30/1984, de 2 d'agost de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública
L’article 70.2 del RD 364/95, de 10 de març (RGI)
En virtut de la competència que m'atribueix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local,
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer al funcionari Sr. Xavier Rodà Cotano, amb DNI **3017**, que proveeix el lloc de
treball de tècnic d’urbanisme, el grau personal corresponent al nivell 22 de complement de destinació,
amb efectes retributius a partir del dia 1 de gener de 2020.
Segon.- Procedir a modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la corporació, en
el sentit de classificar la plaça de funcionari de tècnic d’urbanisme amb la categoria A2- CD 22.
Tercer.- Condicionar l’autorització i disposició de la despesa al fet que el pressupost de l’exercici
2020 sigui aprovat amb caràcter definitiu i es doti de crèdit suficient a càrrec de l’aplicació 151- 12100
Complement de Destí tècnic urbanístic
Quart.- Inscriure aquesta Resolució adoptada al Registre de Personal als efectes oportuns i
comunicar-ho a Gestió Girona SL. als efectes de les gestió de les nomines de personal.
Cinquè.- Notificar a l'interessat aquesta Resolució amb indicació dels recursos pertinents.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.5.- Acceptar la justificació de la subvenció presentada per part l'Escola Montseny i
autoritzar el pagament restant
Antecedents
La Junta de Govern del 25 de març de 2019 va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa, a
l’Escola Montseny pel finançament d’un rènting pel lloguer de material/recursos destinats a les noves
tecnologies i l’assumpció de les despeses generades en màquines copiadores pel personal docent de
l’Escola de Música del municipi, així com el conveni que regula la subvenció a favor de l’Escola
Montseny establint:

“Tercera.- Durada
El present conveni entrarà en vigor a la signatura del mateix i fins a 31 de desembre de l’any en curs.
Quarta.- Pagament
L’aportació econòmica prevista en la clàusula segona la farà efectiva l’Ajuntament de Breda, en el CC
núm. IBAN ES52 0182 3482 62 0201525073 obert en l’entitat bancària denominada BBVA, el titular
del qual és l’Escola Montseny de Breda que s’ingressa en els següents terminis:
-

1.340,50€, a la signatura del conveni
(Corresponents al 70% del total que es percebrà)

-

574,50€, un cop acceptada la justificació parcial esmentada en la clàusula cinquena.
(Corresponents al 30% restant del total que es percebrà)”

En data 10 de desembre de 2019, amb registre E2019004562, s’ha tramès per part de l’Escola
Montseny la documentació justificativa de la despesa corresponent a 6 mensualitats del rènting dels
aparells informàtics, juntament amb la resta de documentació necessària.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Articles 125.2.a) i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar i donar conformitat a la justificació parcial final presentada per l’Escola Montseny
pel finançament d’un rènting pel lloguer de material/recursos destinats a les noves tecnologies i
l’assumpció de les despeses generades en màquines copiadores pel personal docent de l’Escola de
Música del municipi.
Segon.- Comunicar aquests acords als òrgans directius de l'Escola Montseny de Breda.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.6.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a l’AMPA de l'Institut
Vescomtat de Cabrera a Breda i autoritzar el pagament restant
Antecedents
En data 16 de març de 2018 es va signar un conveni regulador de subvencions nominatives amb
l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda, amb una vigència de dos anys, que establia la
consignació d’una quantitat de 1.000,00€ destinats a l’adquisició de material educatiu.
El pressupost municipal pel 2019, aprovat definitivament el 27 de desembre de 2018, inclou una
partida de subvenció nominativa a l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 8 d’abril de de 2019 va aprovar el pagament
de 700,00€, corresponent del 70% de 1.000,00€, import concedit, mitjançant conveni, com a
subvenció nominativa a l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda, amb CIF G55237531, per a
l’adquisició de material educatiu, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 324_480.03.02 del
pressupost municipal 2019.
Segons informe que consta en l’expedient 2244-000011-2019, els representants de l’AMPA de
l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda han aportat la documentació justificativa de la despesa
realitzada per la compra de llibre del projecte de reciclatge, objecte del conveni signat.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019.
Reglament general de subvencions.
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.- Acceptar la justificació presentada per l’AMPA de l’IES Vescomtat de Cabrera Breda
G55237531.
Segon.- Autoritzar el pagament del 30% de la subvenció concedida, segons estableix el conveni
regulador de subvencions nominatives que atorga a l’associació esmentada una subvenció de
1.000,00€ per a l’adquisició de material educatiu per l’anualitat 2019.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.7.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a l'AMPA de l'IES
Vescomtat de Cabrera a Hostalric i autoritzar el pagament restant
Antecedents
En data 16 de març de 2018 es va signar un conveni regulador de subvencions nominatives amb
l’AMPA IES Vescomtat de Cabrera Hostalric (CIF G-17474248), amb una vigència de dos anys, que
estableix la consignació d’una quantitat de 1.000,00€ destinats a l’adquisició de material educatiu.
El pressupost municipal pel 2019, aprovat definitivament el 27 de desembre de 2018, inclou una
partida de subvenció nominativa a l’AMPA IES Vescomtat de Cabrera Hostalric.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 8 d’abril de 2019 va aprovar el pagament de
700,00€, corresponent del 70% de 1.000,00€, import concedit, mitjançant conveni, com a subvenció
nominativa a l’AMPA IES Vescomtat de Cabrera Hostalric (CIF G-17474248) per a l’adquisició de
material educatiu, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 324_480.03.02 del pressupost municipal
2019.
Segons informe que consta en l’expedient 2244-000010-2019, els representants de l’AMPA IES
Vescomtat de Cabrera Hostalric (CIF G-17474248) han aportat la documentació per tal de justificar la
despesa realitzada per la compra de material educatiu, objecte del conveni signat.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019.
Reglament general de subvencions.
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.- Acceptar la justificació presentada per l’AMPA de IES Vescomtat de Cabrera Hostalric (CIF
G-17474248).

Segon.- Autoritzar el pagament del 30% de la subvenció concedida, segons estableix el conveni
regulador de subvencions nominatives que atorga a l’associació esmentada una subvenció de
1.000,00€ per a l’adquisició de material educatiu per l’anualitat 2019.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.8.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a l’UBIC i autoritzar el
pagament restant
Antecedents
En data 14 de març de 2018 es va signar un conveni regulador de subvencions nominatives amb a la
Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb CIF 17580218G, amb una vigència de dos anys, que
estableix la consignació d’una quantitat de 3.000,00€ destinats al foment del comerç local.
El pressupost municipal pel 2019, aprovat definitivament el 27 de desembre de 2018, inclou una
partida de subvenció nominativa a la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 8 d’abril de 2019 va aprovar el pagament de
2.100,00€, corresponent del 70% de 3.000,00€, import concedit, mitjançant conveni, com a subvenció
nominativa a la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb CIF 17580218G, per al foment del
comerç local, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4311_480.04.01 del pressupost municipal 2019.
Segons informe que consta en l’expedient 2244-000014-2019, els representants de la Unió de
Botiguers i Comerciants de Breda, amb CIF 17580218G, han aportat la documentació justificativa de
la despesa destinada al foment del comerç local, objecte del conveni signat.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019.
Reglament general de subvencions.
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.- Acceptar la justificació presentada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb
CIF 17580218G.
Segon.- Autoritzar el pagament del 30% de la subvenció concedida, segons estableix el conveni
regulador de subvencions nominatives que atorga a l’associació esmentada una subvenció de
3.000,00€ per al foment del comerç local per l’anualitat 2019.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

10.9.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a la Fundació Privada
Oncolliga Girona i autoritzar el pagament restant
Antecedents
En data 30 de juliol de 2018 es va signar un conveni regulador de subvencions nominatives amb
Fundació Privada Oncolliga Girona, amb una vigència de dos anys, que estableix la consignació
d’una quantitat de 300,00€ destinats a activitats de la Fundació.
El pressupost municipal pel 2019, aprovat definitivament el 27 de desembre de 2018, inclou una
partida de subvenció nominativa a la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF G17808098.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 8 d’abril de 2019 va aprovar el pagament de
210,00€, corresponent del 70% de 300,00€, import concedit, mitjançant conveni, com a subvenció
nominativa a la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF G17808098, per a l’execució d’activitats
de la Fundació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 925_480.04.03 del pressupost municipal
2019.
Segons informe que consta en l’expedient 2244-000015-2019, els representants de la Fundació
Privada Oncolliga Girona, amb CIF G17808098, han aportat la documentació justificativa de la
despesa realitzada per a l’execució d’activitats de la Fundació, objecte del conveni signat.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019.
Reglament general de subvencions.
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.- Acceptar la justificació presentada per la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF
G17808098.
Segon.- Autoritzar el pagament del 30% de la subvenció concedida, segons estableix el conveni
regulador de subvencions nominatives que atorga a la Fundació esmentada una subvenció de
300,00€ per a l’execució d’activitats de la Fundació, per l’anualitat 2019.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.10.- Aprovar el requeriment d'ampliació de la justificació de la subvenció excepcional
concedida a la Fundació privada per a la lluita contra l’Esclerosi Múltiple
Antecedents
La Junta de Govern Local de 6 de maig de 2019 va aprovar concedir una subvenció excepcional de
300,00€ la Fundació privada per a la lluita contra l’Esclerosi Múltiple, amb NIF: G59165100, per
l’organització de la campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” 2019.
El mateix acord estabeix que es concedeix un termini màxim fins al 30 de novembre de 2019, per
presentar un compte justificatiu d’un mínim de 600,00 euros de despesa, acompanyat de les factures
que s’hi detallin.

En data 28 de novembre de 2019, amb registre E2019004392, des de la Fundació es presenta la
documentació acreditativa de despesa juntament amb el compte justificatiu, tal i com consta en
l’expedient 2244-000017-2019.
Revisada la documentació aportada s’informa per part de l’òrgan instructor que la despesa acreditada
no es correspon amb el total de 600,00€ exigits en la concessió de l’ajuda, pel que es proposa el
requeriment d’una ampliació de la justificació realitzada per la Fundació privada per a la lluita contra
l’Esclerosi Múltiple, amb NIF: G59165100 amb la concessió d’un termini fins el 15 de gener de 2020
per tal que la Fundació acrediti degudament la despesa de 600,00€ (pot ser amb despesa general de
la Fundació, no cal que sigui aplicable a l’activitat del Mulla’t 2019).
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 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.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Reglament General de Subvencions, de 17 de desembre de 2015.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Requerir a la Fundació privada per a la lluita contra l’Esclerosi Múltiple, amb NIF:
G59165100, l’ampliació de la justificació realitzada.
Segon.- Concedir un termini fins el 15 de gener de 2020 per tal que la Fundació acrediti degudament
la despesa de 600,00€ (pot ser amb despesa general de la Fundació, no cal que sigui aplicable a
l’activitat del Mulla’t 2019).
Tercer.- Informar a la Fundació privada per a la lluita contra l’Esclerosi Múltiple que en el cas que no
es justifiqués, tal i com s’ha indicat la despesa, segons estableix el Reglament General de
Subvencions de la corporació en l’article 29, caldria iniciar el procediment de Reintegrament de la
subvenció ja satisfeta.
Quart.- Notificar el present acord a la Fundació privada per a la lluita contra l’Esclerosi Múltiple, amb
NIF: G59165100, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.11.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a Càritas de Breda i
Càritas Diocesana de Girona per l'anualitat 2019 i autoritzar el pagament restant
Antecedents
La Junta de Govern Local d’11 de febrer de 2019 va aprovar una prorroga per a l’any 2019 del
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Breda i Càritas de Breda per a la gestió del servei
d’aliments a la població de Breda pels anys 2017 i 2018.
El conveni estableix, en el pacte 12è que: “L’Ajuntament destinarà l’any 2017 un mínim de 600,00
euros per cobrir la demanda d’aliments que no es pugui satisfer amb donacions en espècie.
Si durant el decurs de l’any la situació del servei d’aliments ho requerís, l’Ajuntament estudiarà les
seves possibilitats pressupostàries per tal d’ampliar en el seu cas la partida destinada a la compra
d’aliments. ...”

I el 21è: “ ... Cada any l'Ajuntament de Breda caldrà que faci arribar a Càritas un document en el que
s'actualitzi la partida econòmica atorgada, el que dependrà de la disponibilitat pressupostària de cada
exercici. ...”
La Junta de Govern Local, de 26 de juny de 2019, va aprovar concedir un ajut de 2.600,00€ en el
marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Càritas Breda per a la gestió de
servei d’aliments a la població per a l’any 2017- 2018, per l’anualitat 2019.
Segons informe que consta en l’expedient 2244-000028-2019, els representants de Càritas
Diocesana de Girona i Càritas de Breda han aportat la documentació justificativa de la despesa
realitzada per a la gestió del servei d’aliments a la població de Breda, objecte del conveni signat.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019.
Reglament general de subvencions.
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.- Acceptar la justificació presentada per Càritas Diocesana de Girona, CIF R1700016G i
Càritas Breda.
Segon.- Autoritzar el pagament del 50% de la subvenció concedida, per acord de Junta de Govern
Local, en la sessió ordinària, celebrada el dia 26 de juny de 2019, que atorga a l’associació
esmentada una subvenció de 2.600,00€ per a la gestió del servei d’aliments a la població de Breda
durant l’anualitat 2019.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.12.- Aprovar el requeriment de la justificació de la subvenció concedida per l'organització
d'activitats per l'any 2019
Antecedents
La Junta de Govern Local, de 15 d’octubre de 2019, va aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Breda i Besttrail SL regulador de la concessió de subvenció nominativa per la
realització de dues marxes de resistència al municipi.
El Conveni esmentat estableix en el pacte Cinquè que:
“El beneficiari haurà de justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels
objectius previstos en aquest conveni de conformitat amb l'article 30 de la Llei 38/2003.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es troba
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
El compte justificatiu que acrediti el compliment de l'objecte de la subvenció es presentarà en el
termini màxim de 30 dies a comptar des del moment de finalització de les activitats objecte de la
subvenció concedida, i en tot cas com a màxim fins a 15 de desembre de cada anualitat, i haurà
d'estar signada per qui ostenti la representació legal del beneficiari.

El compte justificatiu estarà format per:
a) Una memòria d'actuacions, justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades, dels resultats obtinguts i de les
desviacions esdevingudes respecte als resultats previstos.
b) Una memòria econòmica, que contingui una relació numerada de les despeses realitzades,
ordenada per partides pressupostàries, juntament amb els justificants de pagament corresponents,
així com el pressupost total de les activitats subvencionades mitjançant un quadre d'ingressos i un
altre de despeses en els quals les quantitats finals han de coincidir, i/o tenir un saldo negatiu respecte
als ingressos.
L'import total dels ingressos, no superarà el total de les despeses necessàries per a la realització de
l'activitat (excepcionalment s’acceptarà un benefici industrial no superior al 10 %)
A més, l'entitat beneficiària haurà de presentar:
a) Programes detallats i pressupost total desglossat de les activitats realitzades.
b) En cas d'adquisició de material s'haurà d'aportar la factura detallada
c) Certificat del compliment de la finalitat.
Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent.”
Segons informe, que consta en l’expedient 2244-000029-2019, ha finalitzat el termini establert en el
conveni per justificar la subvenció sense haver rebut cap documentació per part de Besttrail SL, pel
que es proposa el requeriment de la justificació dels 700,00€ concedits, establint un termini
extraordinari fins el 27 de desembre de 2019 per a presentació de la documentació.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019.
Reglament general de subvencions.
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.- Requerir a Besttrail SL la justificació de la subvenció nominativa concedida amb l’aprovació
del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Besttrail SL per la realització de dues
marxes de resistència al municipi, per l’anualitat 2019.
Segon.- Concedir un termini fins el 27 de desembre de 2019 per tal que Besttrail SL acrediti
degudament la despesa de 700,00€ concedida per l’anualitat 2019.
Tercer.- Informar a Besttrail SL que en el cas que no es justifiqués, tal i com s’ha indicat la despesa,
segons estableix el conveni signat, caldria iniciar el procediment de revocació de la subvenció.
Quart.- Notificar el present acord a la Besttrail SL, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

10.13.- Aprovar la concessió d'una subvenció extraordinària a la Parròquia de Breda.
Antecedents
En data 19 de desembre de 2019, el Sr. X.T.R. en qualitat d’ecònom i representant de la Parròquia de
Santa Maria de Breda, ha sol·licitat un subvenció de 720 euros que es correspon amb els
compromisos adquirits per l’Ajuntament per la cessió de l’ús de l’Església per a activitats d’interès
local. Juntament amb la sol·licitud s’ha acreditat degudament la despesa dels costos relacionats amb
el subministrament d’electricitat del temple.
En data 13 d’octubre de 2016 l’Ajuntament de Breda va formalitzar una Addenda d’adhesió al conveni
de col·laboració entre el Bisbat de Girona i la Diputació de Girona, en matèria de béns immobles
d’interès patrimonial, que fou signat el mes de maig de 2014.
Aquest conveni estableix que el Bisbat de Girona s’obliga a cedir la utilització pública parcial i
ocasional de l’Església de Sant Salvador de Breda a favor de l’Ajuntament amb la finalitat que
aquesta pugui ésser coneguda i accessible per la ciutadania en general, atesos els valors
patrimonials, culturals i artístics que posseeix, i per al seu ús per a activitats culturals concretes, les
qual han de ser concordants amb els principis i moral de la fe catòlica.
Aquesta cessió d’ús té una durada de 20 anys a comptar des de l’octubre de l’any 2016, no obstant
segons el Pacte Segon del conveni, l’Ajuntament de Breda ha de procurar que l’Església es conservi
en condicions de netedat i pulcritud que escauen, així com procurar-ne la conservació ordinària i
emprar les mesures oportunes de seguretat, així com fer-se càrrec de les despeses originades pels
actes que s’hi organitzin.
Vist que durant l’any 2019 s’han vingut realitzant concerts de música entre altres actes culturals, i el
temple ha restat obert al públic amb caràcter setmanal, es considera que concorren els requisits per
poder reconèixer una subvenció directa exclosa de pública concurrència emparada per l’Addenda al
conveni que les parts varen subscriure.
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de la despesa, emès pel secretari-interventor,
pel qual es fa constar que el pressupost de l’any 2019 preveu una subvenció nominativa a favor de la
Parròquia de Breda de 720 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 925. 480.04.03.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals.
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir una subvenció extraordinària a la Parròquia de Santa Maria de Breda, per un
import de 720,00 €, en concepte de despeses de manteniment derivats de l’ús públic de l’Església de
Sant Salvador de Breda.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
925. 480.04.03 del pressupost 2019.
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. X.T.R com a representant de la Parròquia de Santa Maria
de Breda.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement
i als efectes pertinents
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

10.14.- Aprovar la concessió d'un ajut econòmic d'urgència social
Antecedents
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2883-000009-2019, d’acord amb l’informe dels SBAS
del municipi, de data 19 de desembre de 2019.
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat amb objeccions la despesa, atès que posa
de manifest que no existeix consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent
a l'any 2019 (231_480.00 Atencions benèfiques i existencials), i tampoc a nivell de vinculació jurídica
amb la 231. 480.00.01 Càrites Diocesana.
Malgrat l’objecció es considera necessari concedir un ajut econòmic urgent a la persona titular de
l’expedient pel pagament de despeses bàsiques, ateses les especials circumstàncies de la persona
sol·licitant, ja que la seva situació econòmica és molt delicada, tal com queda justificat en l’informe de
serveis socials. El moment de l’any en què ens trobem és propici a tenir més despeses de les
purament ordinàries i no és possible tramitar l’ajuda un cop comenci el nou any, ja que la necessitat
és de caràcter urgent i inajornable.
Legislació aplicable
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir un ajut d'urgència social per despeses bàsiques de 200,00€.
Segon.- Realitzar el pagament a favor de la persona beneficiaria que consta a l’expedient.
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del
municipi, pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.15.- Aprovar contractes menors d'obres
Aprovar contractes menors d’obres
Antecedents
Consta a l’expedient un informe de necessitat de les obres, 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 els contractes que es
proposen adjudicar queden configurats com contractes menors, 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 13, 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 els contractes menors d’obres que es relacionen a continuació i autoritzar i
disposar (AD) la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostaria que s’indica:
CONCEPTE

CODI_CPV

APLICACIO

CIF

2 SORRALS

37535270-0

323 63200

B61014312

Construcció suports tanca
34928200-0
Piscines

342 63200

J55157119

EMPRESA
NATURALEA
CONSERVACIÓ,
SL

BASE

IVA

TOTAL

7.567,83

21

9.157,07

Cal Manyà, SC

2.790,00

21

3.375,90

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
10.16.- Aprovar el contracte menor de serveis per la redacció de projectes tècnics d’obres
locals ordinàries
Antecedents
Consta a l’expedient un informe de necessitat de servei de redacció de projectes tècnics d’obres
locals ordinàries, que incorpora un pressupost de l’arquitecte Sr. Santi Prat Gual per realitzar els
següents projectes tècnics:
- Avant projecte i projecte executiu d’un nou bar pel camp de futbol i zona esportiva de Cal Batlle.
- Avant projecte de la restauració i consolidació estructural de la masia de Cal Batlle, als efectes de
tramitar subvenció.
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 per fer front a la despesa proposada, sempre i quan s’esmeni
comptablement els següents errors:
- Que s’anul·li l’AD de l’operació 220190002830 (1.125,30 €) i es reconegui l’obligació i el pagament
de les operacions220190003151 i 220190003517, a càrrec de l’AD 220190006899.
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.- Deixar sense efecte la comptabilització de l’AD de l’operació 220190002830 (1.125,30 €) i
reconèixer l’obligació i el pagament de les operacions 220190003151 i 220190003517, a càrrec de
l’AD 220190006899.
Segon.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i
disposar (AD) la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostaria que s’indica:
CONCEPTE

CODI_CPV

Redacció
de
l’avantprojecte i projecte executiu
d’un nou bar pel camp de 71242000-6
fútbol i zona esportiva de
Cal Batlle.
Redacció
de
l’avantprojecte de la restauració i
71242000-6
consolidació estructural de
la masia de Cal Batlle,

APLICACIO

CIF

EMPRESA

151 6270000

43671728H

151 6270000

43671728H

Total

BASE

IVA

TOTAL

SANTI PRAT
6.300,00
GUAL

1.323,00

7.623,00

SANTI PRAT
700,00
GUAL

147,00

847,00
8.470,00

Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu
reconeixement i pagament.
Quart.- Comunicar el present acord al proveïdor i als serveis comptables de la corporació, als efectes
escaients.
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
11.0.- 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.

