ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 3 de febrer de 2020
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 21:10 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 20 i 27 de gener de 2020.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
2.0.- Aprovar la rectificació d’errors materials del preu del contracte menor de serveis dels
Tallers de coeducació i pedagogia feminista per l’alumnat i famílies de L’Escola del Montseny
de Breda.Rectificació error material import preu adjudicació
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de gener de 2020, es va adjudicar el
contracte menor de serveis a favor de Anna Rodríguez Serrano, per tal de dur a terme el servei per a
formació sobre coeducació i pedagogia feminista.
Una vegada adoptat, els serveis comptables han detectat un error material en els imports adjudicats,
atès que no coincideixen amb els pressupostos presentats.
El secretari-interventor ha informat que el contracte té la consideració de contracte menor de serveis, i
que el pressupost de l’any 2020 disposa de crèdit suficient a càrrec de pressupostària 231 2260914,
per tal que la despesa sigui autoritzada i disposada, i per tant procedeix rectificar l’error material en la
transcripció dels imports adjudicats tot de conformitat amb el que preveu l’article 109 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre que aprova el procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Legislació aplicable
Articles 17 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre que aprova el procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, sobre revocació d’actes i rectificació d’errors

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Rectificar l’error material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de gener de 2020,
respecte el preu del contracte menor de serveis de formació sobre coeducació i pedagogia feminista,
adjudicat a favor de Anna Rodríguez Serrano, amb NIF xxx685xxC, fixant els següents preus:
- 5 sessions formatives per les famílies de 1.750,00 euros (exempt d’IVA).
- 16 tallers formatius per l’alumnat de 2.640,00 euros (exempt d’IVA).
Segon.- Ampliar 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 a la interessada.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- Contracte menor d’obres regidoria d'Educació
Antecedents
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda
configurat com un contracte menor 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.
Legislació aplicable
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
Instal·lació
d'un
Controlador
de
38931000VISIO
temperatura del sistema de calefacció de
323_2130001 B64431422
0
SOLAR, SL
l'Escola Bressol

BASE

IVA

TOTAL

998,36 21% 1.208,02

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
4.0.- Contracte menor de serveis espectacle "Gresca Carnavalera DE PARRANDA" pel
Carnaval 2020
Antecedents
Atès que els cap de setmana del 22 i 23 de febrer es portarà a terme el Carnaval 2020, la Regidoria
de Festes de l’Ajuntament de Breda ha informat de la necessitat de contractar un espectacle.
PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, S.L. ha presentat l’espectacle “Gresca Carnavalera De
Parranda”
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda
configurat com un contracte menor de serveis 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 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, 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 servei 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
ESPECTÀCLE
“Gresca
92312100- 338
PRODUCCIONS
Carnavalera de Parranda”
B60746591
2
2260906
ARTÍSTIQUES VICTORI, SL
23/02/20

BASE

IVA

TOTAL

695,00 21% 840,95

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu
pagament.
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- Contracte menor de serveis DJ pel Carnaval 2020
Antecedents
Atès que els cap de setmana del 22 i 23 de febrer es portarà a terme el Carnaval 2020, la Regidoria
de Festes de l’Ajuntament de Breda ha informat de la necessitat de contractar un espectacle. Marnie
2004, SL ha presentat una oferta de serveis de DJ.

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda
configurat com un contracte menor de serveis 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 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, 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 servei 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

DJ Carnestoltes
22/02/20

92312100-2

338 2260906

B63524169

Marnie 2004, SL

400,00

21%

484,00

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.- Contracte menor de serveis actuació de "BALAHITS" pel Carnaval 2020
Antecedents
Atès que els cap de setmana del 22 i 23 de febrer es portarà a terme el Carnaval 2020, la Regidoria
de Festes de l’Ajuntament de Breda ha informat de la necessitat de contractar un espectacle. ARTS
MANAGERS SL, SL ha presentat una oferta d’actuació de “BALAHITS”.
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda
configurat com un contracte menor de serveis 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 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, 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 servei que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:
CONCEPTE
Actuació de “BALAHITS”
22/02/20

CODI_CPV

APLIC.

CIF

EMPRESA

BASE

IVA

TOTAL

92312100-2

338 2260906

B60731767

ARTS MANAGERS SL

3.000,00

21%

3.630,00

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
7.0.- Contractes menors de serveis de manteniment de la regidoria d’Esports
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 15, 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
Neteja
Futbol

Camp

CODI_CPV
de

APLICACIO

CIF

EMPRESA

Associació
90910000-9 342_2120001 G17053588
Guilleries

BASE
Montseny

IVA

TOTAL

2.050,00 21% 2.480,50

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

CODI_CPV

Productes de neteja pels
39830000-9
edificis municipals
Compra de 3 estufes pels
31711131-0
vestuaris del Camp de Futbol

APLICACIO

CIF

EMPRESA

BASE

IVA

TOTAL

342_22110

A58846064

Distribuidora
Joan, SA

1.343,07

21%

1.625,12

342_6320000

B17937434

Brecubat, SL

638,70

21%

772,83

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
9.0.- Assumptes urgents
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents
assumptes a l’ordre del dia:
9.1.- Aprovar les dates reservades a favor de la corporació pel 2020, per l'ús de la Sala Gran del
Cercle Bredenc, en el marc del contracte d'arrendament de la sala
Antecendents
En data 30 d’abril de 2019 es signa amb l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966, un
contracte d’arrendament de la sala gran del Cercle Bredenc, amb vigència fins el 31 de desembre de
2023.
En la clàusula cinquena del contracte s’hi estipulen les condicions especials en les que s’enumeren
les dates reservades a favor de l’Ajuntament, tenint en compte que es tracta d’un arrendament no
exclusiu a favor de l’arrendatari, en el sentit que la propietat podrà seguir fent ús de l’immoble per les
seves finalitat durant el període que no estigui expressament reservat a favor de l’Ajuntament de
Breda, tot de conformitat amb el que preveu l’article 125 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques i que aquestes dates reservades seran fixades
anualment.
Revisat el calendari per aquest 2020 es proposa que les dates reservades enguany per a ús de la
corporació siguin:
-

2 dies de gener (patge i Reis)
22 i 23 de febrer (Carnestoltes)
7 de març (Sopar de les Dones de Breda)
22 de març (Orquestra Jove de la Selva)
2 i 3 de maig (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust)
31 de maig (Homenatge a la Vellesa)
4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de setembre (Festa Major)
18 d'octubre (Festa de l'Oncolliga)
7 de novembre (Castanyada)
14 de novembre (Dia del Circ)
3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales)
31 de desembre (Festa de Cap d'Any)
4 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi o bé a actes no
programats però organitzats per l’Ajuntament

Legislació aplicable
Els articles 200, 206 i 222 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
Els articles 1, 28, 29, 30 i 100 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Els articles 8.1, 110, 113 a 116 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
Els articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar com a calendari de dates per a ús de la corporació de la Sala Gran del Cercle
Bredenc el següent:
-

2 dies de gener (patge i Reis)
22 i 23 de febrer (Carnestoltes)
7 de març (Sopar de les Dones de Breda)
22 de març (Orquestra Jove de la Selva)
2 i 3 de maig (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust)
31 de maig (Homenatge a la Vellesa)
4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de setembre (Festa Major)
18 d'octubre (Festa de l'Oncolliga)
7 de novembre (Castanyada)
14 de novembre (Dia del Circ)
3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales)
31 de desembre (Festa de Cap d'Any)
4 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi o bé a actes no
programats però organitzats per l’Ajuntament

Segon.- Notificar els presents acords a l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.2.- Contractes menors de serveis de manteniment de la regidoria de serveis
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 15, 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

Talar xiprer de la Pl. del
77341000-2
Claustre
Reparacions diverses al
45259000-7
Centre Cívic

APLICACIO

CIF

EMPRESA

IVA

TOTAL

171_21000

40356720T

Xavier
Torrent
950,00
Aymerich

BASE

21%

1.149,50

333_21200

B17937434

BRECUBAT SL

21%

1.944,47

1.645,84

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
9.3.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis
Antecedents
Consta a l’expedient un informe de necessitat dels subministraments, que incorpora els pressupostos
d’unes empreses suficientment capacitades 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 contractes menors 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
Maquinària per la
42912000-2
brigada
Productes
pel
manteniment
de 44113620-7
vials

APLICACIO

CIF

EMPRESA

BASE

IVA

TOTAL

171_21300

A08472276

Wurth España, SA

961,03

21%

1.162,85

1532_21000

A58635848

SOCOMOR, SA

600,10

21%

726,12

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
9.4.- Aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció nominativa de l'ADF
Riells
Antecedents
En data 26 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de col·laboració
amb l’Agrupació de Defensa Forestal Riells del Montseny que regula la concessió de subvenció
nominativa per la prestació del servei de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal
de Breda.
En virtut del conveni, l’Ajuntament de Breda s’obligava a reconèixer una subvenció nominativa de
2.500 euros a càrrec del pressupost municipal de l’any 2020, que cobreix part de la despesa
d’’adquisició d’una cuba d’aigua.
Els acords quedaven condicionats al fet que efectivament es consignessin els 2.500 euros en el
pressupost de despeses de l’any 2020.
Els acords varen ser sotmesos a informació pública mitjançant anunci a l’E-tauler durant el termini de
19.12.2019 a 22.01.2020, sense que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions.
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció, sense objeccions però
amb observacions.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022
Articles 185 i 186 de RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local,
l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament de 2.500,00 euros a favor de
l’Agrupació de Defensa Forestal Riells del Montseny en concepte de subvenció nominativa per la
prestació del servei de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal de Breda.
Segon.- Reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 136. 4800400 i procedir a fer els tràmits del
seu pagament.
Tercer.- Notificar aquests acords a l’ADF Riells del Montseny i als serveis comptables de la
corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.5.- Aprovar la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats,
associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2020
Antecedents
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 29 de gener de 2018, va acordar
aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per
entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.

Emès informe de la secretaria intervenció s’ha redactat la convocatòria per activitats desenvolupades
per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2019 en els termes següents:
Exp.- 2244-000032-2019 – X2019002333
Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de
Breda per l’any 2020
Article 1. Objecte de la convocatòria
Subvencions per a entitats, associacions i col·lectius per l’any 2020 que realitzin activitats amb l’objectiu de fomentar, promoure
i difondre valors d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi i associacionisme,
segons les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per activitats desenvolupades per entitats,
associacions i col·lectius del municipi de Breda aprovades pel Ple de 29 de gener i publicades al BOP de Girona, número 28,
del 8 de febrer de 2018.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins
el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable

Despeses de l’adquisició de béns mobles directament relacionats amb l’activitat

Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats

Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc.

Despeses de contractació de serveis externs, d’espectacles, de pòlissa de responsabilitat civil, etc.

Despeses de trasllat de infraestructura municipal imprescindible per el desenvolupament de l’activitat.

Despeses de manteniment d’un local propi (lloguer, electricitat, aigua, etc.)

Despeses de personal i nòmines (amb relació directe amb l’activitat subvencionada)
En cap cas seran despeses subvencionables les següents:

Mobiliari, no relacionat directament amb l’activitat subvencionable, obres, inversions ...

Interessos, recàrrecs i sancions administratives

Dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l’entitat, associació o col·lectiu no relacionades directament
amb l’activitat subvencionable.

Les factures emeses per persones que formin part de la Junta directiva de l’entitat o associació.

L’IVA no serà subvencionable quan tingui el caràcter de deduïble, compensable o repercutible per part de l’entitat
sol·licitant de la subvenció.

Despeses de personal i nòmines (sense relació directe amb l’activitat subvencionada)
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats
desenvolupats/ades durant el següent període: De l’1 de desembre de l’any 2019 al 30 de novembre de l’any 2020.
Només s’acceptaran aquells projectes/activitats desenvolupats/ades que no hagin estat subvencionats prèviament per
l’Ajuntament de Breda ni per cap altre Administració/entitat.
Article 2. Crèdits pressupostaris
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries:
231
334
341
323
920

4800000
4800100
4800200
4800300
4800400

Atencions benèfiques i assistencials
Subvencions a entitats culturals
Subvencions a entitats esportives
Subvencions a entitats educatives
Subvencions a altres entitats

11.000,00€
1.000,00€
7.730,00€
1.000,00€
4.500,00€

Article 3. Presentació de sol·licituds i termini
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat disponible al web de l’Ajuntament de Breda
(www.breda.cat), signat per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat, a partir de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins al dia 31 de maig de 2020.
Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.
Les sol·licituds, que s’han de fer arribar mitjançant el model normalitzat disponible al web de l’Ajuntament de Breda
(www.breda.cat), s’han de presentar de forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma
PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per E-TRAM de l’administració local.
A la sol·licitud formal de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es detalla en el punt 5 de les Bases. Aquesta
documentació haurà d’anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja estan en possessió de
l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el
termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la resolució prèvia, que
s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 30 de novembre de 2020.
Article 4. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del
període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades en un termini màxim
de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
En el cas que en el termini d’un mes des de la presentació del recurs no s’hagi dictat i notificat resolució s’entendrà desestimat
per silenci.
Article 5.- Termini i forma de justificació
Els beneficiaris presentaran la justificació, mitjançant el model de compte justificatiu simplificat que es troba disponible al web
de l’Ajuntament de Breda, al qual caldrà adjuntar còpia de les factures originals o bé fotocòpies autenticades, acreditatives de
la realització de l’activitat, com a mínim, al cost total de la part d’obra establerta per realitzar en el present exercici, de la qual
se’n pagarà el percentatge establert per a la subvenció.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del
període de justificació.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau s’efectuïn, l’Ajuntament de Breda
podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el
de l’import de la despesa subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció
sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. En canvi, si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.
El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any l’aprovació de la convocatòria.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es requerirà al
beneficiari que la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació formal, amb
l’advertiment que en cas que no ho faci es procedirà a revocar la subvenció.
Quant a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament General de
Subvencions de l’Ajuntament de Breda, el beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini
màxim igual a la meitat del que tingui establert. Igualment es podrà demanar una pròrroga d’execució amb les mateixes
condicions. L’Ajuntament estimarà o desestimarà discrecionalment la proposta, amb la valoració prèvia de la petició.
Article 6. Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada
la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a
requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.”

Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els
hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost municipal.
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022.
Reglament general 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 la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats,
associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2020, en els termes establerts en els
antecedents.

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost d’enguany a les aplicacions pressupostàries
següents:
231
334
341
323
920

4800000
4800100
4800200
4800300
4800400

Atencions benèfiques i assistencials
Subvencions a entitats culturals
Subvencions a entitats esportives
Subvencions a entitats educatives
Subvencions a altres entitats

11.000,00€
1.000,00€
7.730,00€
1.000,00€
4.500,00€

Tercer.- Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de
publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 31 de maig de 2020.
Quart.- Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis i a l’E-Tauler de la
Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la Base Nacional de Datos de
Subvenciones.
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.6.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a
biblioteques 2020
Antecedents
Al DOGC número 7784, de 9 de gener de 2019, es dona publicitat a la resolució CLT/3050/2018, de
20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió
de subvencions en l'àmbit de les biblioteques.
Al DOGC número 8045, de 21 de gener de 2020, es publica l’acord del Consell d’Administració de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les
biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a
l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques.
La Biblioteca Municipal de Breda forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, requisit
indispensable per sol·licitar la subvenció.
L'objecte d’aquesta subvenció és per l’adquisició, exclusivament, de llibres i de diaris destinats
ampliar el fons de la biblioteca.
Es donarà prioritat en la compra de: novel·les d’adults, novel·les juvenils, autoajuda, cuina,
informàtica, dones, formació i treball, manualitats, còmics, i llibres d’imaginació i de coneixements
infantils.
Tal i com s’informa per part de la Bibliotecària de Breda les bases estableixen que la Biblioteca
Municipal de Breda opta a una subvenció de 2.000,00€ corresponents a la dotació econòmica que
permet durant l’any de concessió que l’entitat beneficiària adquireixi llibres i diaris destinats al fons de
la biblioteca.
Legislació aplicable
CLT/3050/2018, de 20 de desembre
CLT/21/2020, de 10 de gener
TR Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
RD 887/2006, de 21 de juliol, ple qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció, per valor de 2.000,00€, per a l’adquisició de llibres i
diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2020.
Segon.- Tramitar la sol·licitud i posteriorment la justificació tal i com estableixen les bases i
convocatòria de referència.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació i a la Biblioteca
Municipal.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.7.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció, en l'àmbit de les biblioteques, per a l'adquisició de
novetats editorials el català o en occità 2020
Antecedents
Al DOGC número 7784, de 9 de gener de 2019, es dona publicitat a la resolució CLT/3050/2018, de
20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió
de subvencions en l'àmbit de les biblioteques.
Al DOGC número 8045, de 20 de gener de 2020, es publica l’acord del Consell d’Administració de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les
biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva,
per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema
de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2020.
L’objecte d’aquesta subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, és per
l’adquisició de novetats editorials en català destinades a augmentar el fons documental de la
biblioteca.
Tal i com s’informa per part de la Bibliotecària de Breda les bases estableixen que la Biblioteca
Municipal de Breda opta a una subvenció de 4.000,00€ corresponents a la dotació econòmica que
permet durant l’any de concessió que l’entitat beneficiària triï llibres que són novetats editorials i que
consten en el Sistema d’Adquisició Bibliotecària, perquè siguin comprats per l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural i lliurats a l’entitat beneficiària, fins que s’exhaureixi la dotació esmentada.
Legislació aplicable
CLT/3050/2018, de 20 de desembre
CLT/20/2020, de 10 de gener
TR Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
RD 887/2006, de 21 de juliol, ple qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció en espècie, per valor de 4.000,00€, per a l’adquisició
de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya per a l’any 2020.
Segon.- Tramitar la sol·licitud tal i com estableixen les bases i convocatòria de referència.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació i a la Biblioteca
Municipal.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.8.- Aprovar la revisió de preus del contracte d’arrendament del local del carrer Nou número 3
destinat als serveis de l’OAC
Antecedents
En data 17 de desembre de 2008 l’Ajuntament va formalitzar un contracte privat d’arrendament del
local situat al carrer Nou número 3 de Breda per ubicar-hi els serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC).
El contracte començà a regir el dia 1 de gener de 2009 i la seva durada és de 15 anys, finalitzant el
dia 31 de desembre de 2023.
La clàusula 2 del contracte fixava una renda inicial mensual de 350,00 euros i estableix un règim de
revisió preus amb carácter anual, d’acord amb l’increment que hagi experimentat l’índex de preus al
consum que elabora de l’INE.
Atesa la publicitat de l’índex, la propietat pot exigir l’import de l’augment que en resulti en el mateix
rebut de renda sense necessitat de preavís ni notificació expressa.
El Cercle Bredenc en qualitat de propietari i arrendador de l’immoble ha presentat al Registre
municipal la factura de data 01.02.2020 que incorpora l’increment del 0,8% de l’IPC que ha
experimentat del desembre 2018 a desembre 2019, quedant fixat amb efectes del dia 1 de gener de
2020 una renda actualitzada de 391,75 euros mensuals més IVA.
El secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització previa favorable atès que la revisió de
preus aplicada s’ajusta als termes del contracte.
Legislació aplicable
Article 26.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar i donar conformitat a la revisió de preus del contracte privat d’arrendament del local
del carrer Nou número 3 destinat als serveis de l’OAC, fixant amb efectes del dia 1 de gener de 2019,
una renda mensual de 391,75 euros més IVA.
Segon.- Autoritzar la despesa anual de 5.688,21 euros a càrrec de l’aplicació 920-20200 Lloguer
edificis i altres construccions, OAC
Tercer.- Comunicar la present resolució a la part arrendadora (Cercle Bredenc) i 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
10.0.- 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.

