
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 20 DE GENER DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000002  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de gener de 2020 
Hora d’inici:  21:00 h 
Hora de fi: 21:45 h 
Lloc: Despatx d’Alcaldia 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
 
Amb veu i sense vot 
Núria Marès de las Heras, Regidora 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser iniciada es 
passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Assumptes delegats de Ple 
 
1.1.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Breda, per a la prestació dels serveis d’orientació i intermediació laboral a 
través del servei integral d’ocupació (SIO) 
 
Antecedents 
El Consell Comarcal de la Selva és l’entita promotora del Servei Integral d’Ocupació (SIO), que pretén 
potenciar les polítiques actives d’ocupació a nivel municipal. 
 
El Servei Integral d’Ocupació l’integren tècnics/ques amb formació i experiència en orientació i 
inserció laboral, una administrativa i una plataforma d’intermediació. 
 
La metodologia de treball del Servei Integral d’Ocupació és la col·laboració intermunicipal i el 
funcionament en xarxa, amb l’objectiu de crear un servei de qualitat, eficient i estable d’atenció al 
ciutadà 
 
L’Ajuntament de Breda, coneix aquests termes i té interès en participar d’aquest projecte impulsat pel 
Consell Comarcal de la Selva mitjançant un conveni de col·laboració. 
 
Per tot això el Consell Comarcal de la Seva proposa un conveni marc de col·laboració entre ambdues 
entitats, per tal d’oferir al municipi de Breda els serveis que dur a terme el Servei Integral d’Ocupació 
del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Amb l’aprovació del conveni l’Ajuntament es compromet a fer efectiu l’import de 7.600,00€ anuals en 
concepte de cost econòmic per Tècnic/a d’orientació laboral. Amb una vigència de quatre anys a 
partir del dia 1 de gener de 2020, renovable per un període de quatre anys més, llevat de denúncia 
per alguna de les parts. En aquest cas, hauran de comunicar-ho per escrit amb almenys dos mesos 
d’antelació a la data que es vulgui donar-lo per finalitzat.  
 



 

En data 11 de desembre de 2019 es va emetre un informe de fiscalització previa de la despesa de 
carácter plurianual.  
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Breda, per a la prestació dels serveis d’orientació i intermediació laboral a través del 
servei integral d’ocupació (SIO). 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ IMPORT 

2020 920.227.99 7.600,00 € 

2021 920.227.99 7.600,00 € 

2022 920.227.99 7.600,00 € 

2023 920.227.99 7.600,00 € 

Total autoritzat 30.400,00 € 

 
L’autorització i disposició de la despesa dels anys 2021 a 2023 resta condicionada a la deguda i 
suficient consignació pressupostària en el pressupost municipal.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
1.2.- Aprovar l'adhesió al conveni tipus i sol·licitar formalitzar un conveni específic amb la 
Diputació 
 
Antedecents 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 20 de febrer de 2018 va aprovar el conveni tipus de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i els ajuntaments interessats de la província, per tal de 
facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), segons el contingut que es reprodueix tot seguit: 
 
“Conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de [població] en relació 
amb l’aportació de l’Ajuntament a la Diputació d’una provisió inicial per al pagament de les taxes 
previstes, derivades de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 
2018, com a conseqüència de la liquidació final 
 
I. PARTS 
D’una part, Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, d’acord amb les competències 
que li atribueix l’article 34. 1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
facultat per resolució de la Presidència de [data], assistit pel secretari general de la corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, el qual dona fe d’aquest acte. 
 
I de l’altra, [nom i cognoms], alcalde/essa president/a de l’Ajuntament de [població], d’acord amb 
les competències que li atribueix l’article 21.1 b i f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 52.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; facultat per resolució/acord de la Junta de Govern Local 
de [data] / acord del Ple de [data] 



 

 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Dins del marc del règim de la gestió i liquidació de les taxes, l’article 27.2 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableix que les entitats locals podran establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 
organitzacions, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades del pagament de les taxes o dels procediments de liquidació o de recaptació. 
 
Seguint aquest règim general regulador, l’article 12 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels 
butlletins oficials de la província, en regular els convenis de col·laboració estableix que les 
ordenances reguladores de les taxes per la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) podran preveure la possibilitat de subscriure convenis de col·laboració entre administracions, 
mitjançant els quals s’acordin sistemes específics per realitzar la liquidació i el pagament global de 
les taxes per la publicació de textos i que, amb la mateixa finalitat, es podran subscriure convenis 
per al pagament de les taxes corresponents a la publicació d’anuncis particulars, en els termes que 
fixin les corresponents ordenances. 
 
D’altra banda, i en aplicació de la previsió anterior, l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de la Diputació de Girona i per serveis 
derivats, la modificació de la qual fou aprovada inicialment per acord del Ple de data 19 de setembre 
de 2017, i definitivament en data 29 de desembre de 2017 (BOP, núm. 246, edicte núm. 10997), 
regula a l’article 14 els convenis de col·laboració, i estableix en el darrer paràgraf que, a instància 
dels ajuntaments que ho sol·licitin, es podran establir convenis de col·laboració, el contingut dels 
quals regularà la possibilitat de fer un pagament a començaments d’any, en el qual es fixarà un 
import aproximat en funció del que gasta cada ajuntament interessat en la publicació d’anuncis al 
BOP durant l’exercici en curs, i que l’oficina del BOP serà l’òrgan encarregat del control i de la 
liquidació que caldrà fer a l’acabament de l’exercici. 
 
D’acord amb la regulació de l’Ordenança esmentada, en vista del considerable nombre d’anuncis 
que es preveu publicar durant l’exercici de 2018 i, tenint en compte que aquesta previsió inicial no 
diferirà substancialment del nombre final d’anuncis que s’hi acabin publicant, l’Ajuntament de 
[municipi] sol·licita acollir-se al règim regulat a l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal 
reguladora, amb la finalitat d’optimitzar i de simplificar el compliment de les seves obligacions 
tributàries amb la Diputació de Girona, i de poder substituir els successius pagaments de les taxes 
derivades dels anuncis publicats per les dues operacions anuals consistents en el pagament d’una 
quota provisional inicial i una liquidació definitiva final. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i la legitimació per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte regular l’acolliment de l’Ajuntament de [població] al règim regulat a 
l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inserció d’anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i per serveis derivats, amb la finalitat d’optimitzar i de 
simplificar el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Diputació de Girona, i de poder 
substituir els successius pagaments de les taxes derivades dels anuncis publicats, per les dues 
operacions anuals consistents en el pagament de la provisió inicial i la liquidació final resultant. 
 
Segon. Compromisos de l’Ajuntament de [població] 
L’Ajuntament de [població] abonarà a la Diputació de Girona [import] d’euros en concepte de quota 
provisional derivada de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
durant l’exercici 2018. 
 
Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzada per l’Ajuntament de 
[població] pels anuncis subjectes a pagament (no exempts) que han estat publicats en el BOPG 
durant l’exercici 2017. 
 
Aquesta quota provisional s’ha de pagar mitjançant un ingrés per transferència bancària en el compte 
corrent de titularitat de la Diputació de Girona, amb número IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489. 
 
El termini per fer el pagament de la quota provisional és de 20 dies des de la data de signatura 



 

d’aquest conveni i, en qualsevol cas, s’haurà de fer efectiu abans de sol·licitar la inserció d’un anunci 
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament de [població], cada vegada que tramiti un anunci de pagament, haurà d’adjuntar-hi, 
obligatòriament, el document d’autoliquidació de la taxa que es troba al web http://ddgi.cat/bop 
 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona, a través de l’oficina del Butlletí Oficial de la Província de Girona assumirà el 
control dels anuncis publicats durant l’exercici 2018 en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni. 
 
Abans del dia 30 de novembre de 2018, sobre la base dels anuncis realment publicats en el BOPG, 
es farà una liquidació definitiva, d’acord amb els anuncis subjectes a pagament (no exempts) 
realment publicats. La liquidació definitiva s’aprovarà per resolució de la Presidència de la Diputació. 
El pagament de la liquidació definitiva es farà en els terminis regulats a la Llei general tributària. 
 
En el cas que de la liquidació definitiva resulti un saldo a pagar a favor de l’Ajuntament de [població], 
aquest import s’aplicarà durant la vigència del conveni al pagament de la quota inicial provisional de 
l’exercici següent. 
 
La Tresoreria de la Diputació de Girona, en coordinació amb l’oficina del BOPG, podrà fer les 
actuacions de seguiment i de control que consideri pertinents. 
 
Quart. Conseqüències derivades dels compromisos assolits per les parts 
Qualsevol incompliment o demora en els compromisos anteriorment assumits facultarà l’altra part per 
exigir-ne el compliment o per resoldre el present conveni. En aquest darrer cas, però, amb el 
pagament del deute que pugui quedar pendent a càrrec d’una de les parts. A més, quedarà expedita 
la reclamació per la possible concurrència dels danys i dels perjudicis que es puguin ocasionar. 
 
Cinquè. Vigilància i control 
L’oficina del BOPG, mitjançant el personal que hi té adscrit, serà l’encarregada de vetllar pel control i 
seguiment dels anuncis que l’Ajuntament de [població] publiqui durant tot l’exercici econòmic. 
 
 
Sisè. Vigència del conveni 
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, i entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que, amb posterioritat, perdurin les actuacions 
que es derivin del seu compliment. 
Es podrà acordar una pròrroga expressa del conveni, de quatre anys més, que caldrà formalitzar 
abans de l’acabament de la vigència. 
 
Setè. Extinció del conveni 
Al marge dels supòsits previstos en els pactes tercer i quart, hi seran d’aplicació els motius que, 
quant a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la Llei 
40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vuitè. Règim jurídic 
Al present conveni hi són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Novè. Jurisdicció competent 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, per a la resolució de qualsevol conflicte derivat 
de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt per les parts, serà competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic i 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, aquesta 
col·laboració resta exclosa de l’àmbit de la contractació pública i s’instrumentalitza com un conveni de 
naturalesa administrativa, d’acord l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya que regulen els convenis de 
col·laboració. 
 



 

La proposta d'adhesió al conveni tipus per tal de facilitar el pagament de les taxes derivades de la 
inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) no comporta una autorització ni 
disposició de despesa, atès que aquesta s’haurà de determinar amb l’aprovació del conveni específic 
que si s’escau la Diputació de Girona proposi a l’Ajuntament.  En qualsevol cas, l’autorització de la 
despesa restarà condicionada a la deguda i suficient consignació pressupostària en el pressupost 
municipal 2020. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l'adhesió al conveni tipus per tal de facilitar el pagament de les taxes derivades de la 
inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
 
Segon.- Sol·licitar formalitzar un conveni específic amb la Diputació de Girona. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
1.3.- Aprovar el conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de 
Breda per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi 
 
Antedecents 
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l'article 1.2 preveu, com a objectius principals, 
entre d'altres, emparar i fomentar l'ús del català entre la ciutadania. D’acord amb l’article 2 d’aquesta 
llei, el català, com a llengua pròpia, és la llengua de totes les institucions de Catalunya i, en especial, 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració local. Això implica un compromís especial de les 
institucions per a promocionar-ne el coneixement i fomentar-ne l'ús entre els ciutadans i ciutadanes. 
 
La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya 
té per objecte, entre d’altres, crear i regular el servei de primera acollida de persones immigrades amb 
la finalitats de promoure’n l'autonomia i la igualtat d'oportunitats com també la integració i la cohesió 
social. En aquest sentit, l’article 14 de la llei estableix que el servei de primera acollida correspon 
prestar-lo als ajuntaments en el seu territori, i l’article 9.2 disposa que aquesta formació en llengua 
catalana a persones immigrades que ho requereixin s’ha d’oferir, sempre que sigui possible, 
mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic adscrit a l’Administració de la 
Generalitat, per mitjà del Departament competent en matèria de Política Lingüística. D’acord amb els 
seus estatuts té entre les seves finalitats estendre el coneixement de la llengua catalana en l’àmbit de 
l’ensenyament no reglat. En aquest marc, també proporciona els primers coneixements de llengua 
catalana i de l’entorn per facilitar l’acollida lingüística de les persones nouvingudes i estableix 
mecanismes de col·laboració amb entitats i institucions públiques i privades per a l’acompliment 
d’aquest objectiu. 
 
La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya 
disposa, en l’article 14, que els ajuntaments han de garantir la disponibilitat del servei de primera 
acollida en el seu territori. 
 
El Decret 50/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya estableix, en l’article 10, que les persones immigrades que s’acullen al servei 
de primera acollida han d’acreditar la formació en competències lingüístiques bàsiques en llengua 



 

catalana (mòdul A.1). L’article 11 estableix la durada i el contingut d’aquesta formació, que s’ha de 
basar en els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. 
 
L’Ajuntament de Breda impulsa i disposa de serveis d’acollida per a persones immigrades i, en aquest 
sentit, també ha d’oferir la formació corresponent d’assoliment de competències lingüístiques 
bàsiques en llengua catalana, per a possibilitar l’autonomia, igualtat d'oportunitats i integració social 
de les persones immigrades del seu municipi. 
 
D’acord amb l’anterior, totes dues parts comparteixen la voluntat de col·laborar per impulsar 
l’acolliment lingüístic al territori, amb l'objectiu d'afavorir el coneixement de la llengua catalana i la 
integració de les persones immigrades pel que es proposa l’aprovació d’un conveni amb efectes des 
del 8 de gener de 2020 i vigència fins al 31 de desembre de 2024, prorrogable en qualsevol moment 
abans de la seva finalització, per acord de les parts, per un termini màxim de quatre anys. 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic i 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, aquesta 
col·laboració resta exclosa de l’àmbit de la contractació pública i s’instrumentalitza com un conveni de 
naturalesa administrativa, d’acord l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya que regulen els convenis de 
col·laboració. 
 
En data 15 de gener de 2020 s’ha emès informe de fiscalització prèvia de la despesa.  
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 
seva aprovació, els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de 
Breda per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi, 2020 – 2024, en els termes 
recollits en l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per l’anualitat 2020 per l’import, i aplicació 
que es detalla: 
 

CONCEPTE APLICACIO CIF EMPRESA IMPORT 

Curs de nivell Bàsic 2 334 2260902  Q5856172A Consorci per a la Normalització Lingüística 3.100,00 

 
Respecte a les anualitats 2021 a 2024, l’autorització i disposició de la despesa queda condicionada a 
que el pressupost anual disposi de suficient consignació pressupostaria i s’aprovi una Addenda que 
concreti la prestació i la despesa.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- Aprovació de les actes anteriors 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’actes de les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local de data 23 i 30 de desembre de 2019 i 7 i 13 de gener de 2020. 
 



 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al quart trimestre 
del 2019 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
Amb el registre núm. E2020000064, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat la liquidació 
corresponent al quart trimestre del 2019, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 7.487,77 €.  
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al quart trimestre del 2019, per un import total de 7.487,77 €, en concepte 
de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 7.487,77 €. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de formació, mitjançant el curs de 
Desenvolupament de competències emocionals intrapersonals per agents comunitaris i 
comunitàries, en el marc de Viles pel Benestar 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  



 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Curs de Desenvolupament de 
competències emocionals intrapersonals 
per agents comunitaris i comunitàries 

80400000-
8 

311 
2260908 

Q0818001J 
Universitat de 
Barcelona 

9.172,50 -- 9.172,50 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament a l'àrea de Patrimoni 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Confecció de les lones del 
Claustre 

39522110-1 333 21200 A-08478067 
GRÀFICAS 
ARCO SA 

2.016,00 21% 2.439,36 



 

 
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.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a Dones de Breda per 
l'organització i gestió del Pessebre Vivent  i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 
En data 23 de març de 2018 es va signar un conveni regulador de subvencions nominatives amb 
Dones de Breda, amb una vigència de dos anys, que estableix la consignació d’una quantitat de 
1.200,00€ destinats a l’execució del pessebre vivent. 
 
El pressupost municipal pel 2019, aprovat definitivament el 27 de desembre de 2018, inclou una 
partida de subvenció nominativa a Dones de Breda “Pessebre vivent”. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 8 d’abril de 2019 va aprovar el pagament de 
840,00€, corresponent del 70% de 1.200,00€, import concedit, mitjançant conveni, com a subvenció 
nominativa a Dones de Breda (G55001234) per a l’execució del Pessebre Vivent 2019, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 334_480.01.02 del pressupost municipal 2019. 
 
Segons informe que consta en l’expedient 2244-000013-2019, les representants de Dones de Breda 
exposen que l’edició 2019 del Pessebre Vivent 2019 es va haver de cancel·lar per inclemències 
meteorològiques de la nit del dissabte al 21 al diumenge 22 de desembre que van desmuntar tot el 
que s’havia estat preparant. Tot i això han aportat la documentació justificativa de la despesa 
realitzada per la organització, publicitat i preparació de l’execució del Pessebre Vivent, 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 Dones de Breda (G55001234). 
 
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 
1.200,00€ per a l’organització i gestió del Pessebre Vivent 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  
 
 
7.0.- Acceptar la minoració de l'import de la subvenció concedida 
 
Antecedents 
El dia 22 de març de 2019 s’han publicat, al BOP de Girona núm. 58, les bases específiques 
reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de 
titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). 
 
El dia 8 de maig de 2019 s’ha publicat, al BOP de Girona núm. 88, la convocatòria del servei de 
socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a l’any 2019 (Pt15). 
 
Aquesta convocatòria té per objecte donar suport als ajuntaments de les poblacions que disposen de 
piscines de titularitat i/o gestió municipal, que requereixen de la presència del servei de socorrisme, 
segons la normativa vigent. Atès que les actuacions de salvament i socorrisme garanteixen la 
seguretat dels usuaris de les piscines d’ús públic. Els serveis de socorrisme, juntament amb les 
infraestructures i els recursos humans necessaris per a la gestió adequada de les piscines són factors 
que fan que augmenti la seguretat de les piscines. 
 
El període subvencionable comprèn de l’1 de gener de 2019 fins al 30 de setembre de 2019. 
 
Per l’execució del servei de socorrisme de les piscines municipals s’ha contractat a l’empresa SEP 
Esports SL, amb CIF B66668096, per un import de 14.773,37€. 
 
Segons s’estableix en la convocatòria els municipis amb una població entre 1.501 i 5.000 habitants 
se’ls pot concedir una subvenció màxima corresponen al 80,00% de l’import pressupostat. 
 
Pel que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 20 de maig de 2019, va aprovar la sol·licitud 
d’una subvenció d’11.815,68€, corresponents al 80% del total de l’import de contracte (14.769,60€), 
pel finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de 
la demarcació de Girona (Pt15). 
 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, del 6 d’agost de 2019, s’ha concedit a la corporació 
municipal una subvenció de 3.396,65€ pel finançament del servei de socorrisme a les piscines 
municipals. 
 
Un cop revisada la documentació justificativa presentada en data 7 d’octubre de 2019 (RE 19/5115), 
s’emet informe tècnic per part de l’àrea gestora de Dipsalut, on s’especifica que l’import correctament 
justificat és de 8.513,51€. 
 
Aquest import és inferior a l’import determinat com a base subvencionable en l’acord de concessió, 
14.773,37€, i això suposa la minoració de la subvenció concedida en un 22,99%. 
 
Per tot això Dipsalut acorda modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Breda, per 
al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, i 
minorar-lo d’un import de 3.396,65€ a 1.957,26€, d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
   
Legislació aplicable 
Bases específiques reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). 
Convocatòria del servei de socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a 
l’any 2019 (Pt15). 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la minoració de la subvenció concedida pel finançament del servei de socorrisme a 
les piscines municipals, dins el marc de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les 



 

piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15) passant de 
3.396,65€ a 1.957,26€. 
 
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  
 
 
8.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia,  s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
8.1.- Aprovar la declaració de bé no utilitzable (vehicle Renault Espress), amb desafectació 
implícita del servei, i donar-lo de baixa de l’inventari de béns 
 
Antecedents 
En data 13 de gener de 2020 ha estat registrat un informe del Servei de la Guardia Municipal, signat 
pels TIPs 007 i 019 pel qual es va constar que el vehicle marca Renault Express amb matrícula 
GI3651BJ de titularitat municipal resta estacionat dins el dipòsit municipal de vehicles des de fa més 
de dos anys, i que la reparació que requereix és més costosa que el valor del vehicle.  
 
Es proposa que el vehicle es doni de baixa del servei i es lliuri a un gestor de residus pel seu 
tractament com a residu sòlid, i es procedeixi al seu desballestament i posterior baixa definitiva del 
servei de Tràfic.  
 
Consta a l’expedient els informes de secretaria i d’Intervenció. 
 
La Regidoria de serveis ha informat que el vehicle té una avaria important del motor, fet que fa 
desaconsellable la seva reparació atenent el seu mínim o nul valor residual. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 13 i 45 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre. 
L'article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil 
Ordre INT / 624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la Baixa Electrònica dels vehicles 
descontaminats al final de la seva vida útil. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern els següents 
acords: 
 
Primer.- Declarar el vehicle Renault Espress amb matricula GI-3651 BJ com a bé no utilitzable i per 
tant es procedeix a una desafectació implícita del servei públic al qual restava adscrit.  
 
Segon.-Tractar el vehicle com a residu sòlid i autoritzar el tractament residual de l’esmentat vehicle i 
ordenant el seu trasllat a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior 
destrucció i descontaminació, procedint d'acord amb el que disposa el Reial Decret 20/2017, de 20 de 
gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil.  
 
Tercer.- Requerir i facultar al Cap de la Guardia Municipal per tal que faci les gestions oportunes amb 
un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles a fi que  procedeixi a la retirada i eliminació del residu 
d’acord amb la normativa vigent.    
 
Quart.- Donar de baixa el vehicle del Registre de la Direcció General de Tràfic i de l’inventari de béns 
de la corporació. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 



 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de material 
urbà 

34928400-2 1532_21000 B67152173 
CROUS EXPERT, 
S.L. 

1.941,00 21% 2.348,61 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.3.- Aprovar i contractar els espectacles que conformen la programació de L'Hora del Conte 
de la Biblioteca Municipal pel 2020 
 
Antecedents 
Segons informe de la Regidoria de Cultura, juntament amb la Biblioteca Municipal, es preveu celebrar 
el 20è aniversari de la inauguració de la instal·lació amb activitat inclosa en la programació de l’Hora 
del Conte 2020. 
 
Des de la Biblioteca de Breda s’ha programat les sessions de L’Hora del Conte per aquest 2020, amb 
el vistiplau de la regidoria de Cultura, essent els següents els espectacles, intèrprets i imports a 
contractar: 
 



 

DATA ACTIVITAT ESPECTACLE EMPRESA CIF/NIF IMPORT IVA 
IMPORT  
FINAL 

29/01/2020 Espectacle “Contes amb pijama” Companyia La Minúscula Músics de Catalunya SCCL F17678640 350,00 21 423,50 

26/02/2020 Espectacle “Dels dibuixos en fem contes” Núria Clemares Roca 43681729Z 150,00 10 165,00 

25/03/2020 Taller de Tecno-Ciència STEAM Participacions  InspiratSafyKids SL B67221796 225,00 -- 225,00 

29/04/2020 Expressió corporal familiar Cristina Noguer Moner 79350017V 120,00 10 132,00 

27/05/2020 Espectacle “Les bruixes no em fan por” Meritxell Yanes Font 40341215C 170,00 10 187,00 

30/09/2020 Espectacle “Petita & Gran” contacontes i taller Cristina Noguer Moner 79350017V 180,00 10 198,00 

28/10/2020 Espectacle “Contes per menjar-se la por” Olga Cercós Bernal 40531478G 200,00 -- 200,00 

25/11/2020 Espectacle “El circ de les puces” de Clara Ribatallada Associació cultural dos per quatre G17734948 150,00 -- 150,00 

Desembre/20 Taller temàtic JumpingClay  - modelatge de Nadal EIXOS SLU B64266174 220,00 21 266,20 

TOTAL 1.765,00  1.946,70 

 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com a contractes menors, i posa de manifest que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent a l'any 2020. 
 
Legislació aplicable 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
Els contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la programació de l’Hora del Conte proposada des de la Biblioteca de Breda amb el 
vistiplau de la regidoria de Cultura. 
 
Segon.- Aprovar la contractació dels espectacles que conformen la programació de l’Hora del Conte 
2020 següents: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Espectacle “Contes amb pijama” Companyia 
La Minúscula 

92312240-5 
3321 
2260902  

F17678640 
Músics de Catalunya 
SCCL 

350,00 21% 423,50 

Espectacle “Dels dibuixos en fem contes” 92312200-3 
3321 
2260902  

43681729Z Núria Clemares Roca 150,00 10 165,00 

Taller de Tecno-Ciència STEAM 
Participacions  

80500000-9 
3321 
2260902 

B67221796 InspiratSafyKids SL 225,00 -- 225,00 

Expressió corporal familiar 80500000-9 
3321 
2260902 

79350017V Cristina Noguer Moner 120,00 10 132,00 

Espectacle “Les bruixes no em fan por” 92312200-3 
3321 
2260902 

40341215C Meritxell Yanes Font 170,00 10 187,00 

Espectacle “Petita & Gran” contacontes i 
taller 

92312200-3 
3321 
2260902 

79350017V Cristina Noguer Moner 180,00 10 198,00 

Espectacle “Contes per menjar-se la por” 92312200-3 
3321 
2260902 

40531478G Olga Cercós Bernal 200,00 -- 200,00 

Espectacle “El circ de les puces” de Clara 
Ribatallada 

92312240-5 
3321 
2260902 

G17734948 
Associació cultural dos 
per quatre 

150,00 -- 150,00 

Taller temàtic JumpingClay  - modelatge de 
Nadal 

80500000-9 
3321 
2260902 

B64266174 EIXOS SLU 220,00 21 266,20 

 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponen amb càrrec a l’aplicació 33212260902 del pressupost 
municipal de l’any 2020. (CPV 80500000-9, 92312000-1, 92312240-5). 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Biblioteca de Breda i als interessats, pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Quart.- Donar compte de la resolució al serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 



 

Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques dels contractes al Registre de Contractes del Sector Públic. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.4.- Contractes menors d’obres de serveis 
 
Antecedents 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros.  Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que 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 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 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 BASE IVA TOTAL 

Construcció d'un armari 
pel dipòsit d'aigua del 
poble 

39122100-4 171_21300 B17387051 NASILLARD, SL 850,92 21% 1.029,61 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.5.- Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis del servei de manteniment del sistema 
de climatització del Centre Cívic 1 d'octubre 
 
Antecedents 
Per Decret d’Alcaldia 2019DECR000106, de 31 de gener de 2019 es va adjudicar el contracte de 
serveis de manteniment preventiu de les instal·lacions de climatització del Centre Cívic 1 d’octubre de 
Breda a l’empresa BRECUBAT SL, AMB CIF B17937434  
 



 

Els Plecs establien la durada del contracte de servei en 1 any, iniciant la prestació el dia 1 de febrer 
de 2019 i fins al 31 de gener de 2020. Amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any a instàncies de la 
corporació municipal. 
 
Atès que el servei es ve prestant amb bones condicions, tant de servei com econòmiques, que 
resulten molt avantatjoses per la corporació, interessa a les parts formalitzar la pròrroga del contracte 
fins l’1 de febrer de 2021. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 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).  
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  
 
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig).  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la pròrroga d’un any del contracte de serveis de manteniment preventiu de les 
instal·lacions de climatització del Centre Cívic 1 d’octubre de Breda, finalitzant en data 1 de febrer de 
2021. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació 333 213.00 del pressupost municipal de l’any 
2020.  Per a l’any 2021, el contracte quedarà condicionat a l'existència de consignació pressupostària 
adequada i suficient. 
 

IMPORT SENSE IVA IVA IMPORT TOTAL  

1.300,00€ 273,00€ 1.573,00€ 

 
Tercer.- Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos pertinents, 
emplaçant-ho per a la formalització d'aquesta. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.6.- Aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda reunida en data 27 de gener de 2014 va 
adjudicar a l’empresa CESPA, Compañia Española de servicios públicos auxiliares SA, el contracte 
de serveis de neteja dels edificis municipals per un preu anual de 94.584,00 més IVA (114.446,64 € 
IVA inclòs). 
 
La clàusula 4 admet la revisió de preus de conformitat amb l’article 89 del TRLCSP, indicant que es 
revisarà atenent l’IPC estatal, aplicant el 85% de la variació d’aquest índex.  
 
Mitjançant instància de data 5 de desembre de 2019, l'empresa va sol·licitar la revisió de preus pel 
període març 2019 a febrer 2020, aplicant un increment del 1,00% (corresponent al 85% de l'IPC 
calculat de març 2017 a març 2018). 
 
El Secretari-Interventor va fiscalitzar la proposta de revisió de preus i va informar que el percentatge 
d’increment s'ha de calcular de març 2017 a febrer de 2018, resultant un increment del 0,85% 
(corresponent al 85% de l'IPC d'aquest període que fou de l'1%). Per tant, resulta procedent 
reconèixer la revisió de preus amb efectes retroactius, però aplicant el 0,85% d'increment (839,75 
euros anuals), quedant fixat un preu anual de 99.634,02 euros (120.557,23 euros amb IVA inclòs)  



 

 
La despesa no es va poder reconèixer per manca de dotació de crèdit a l’aplicació de l’exercici 2019, 
no obstant en el pressupost de l’exercici 2020 s’ha dotat de crèdit suficient per atendre la obligació 
esmentada, tal com consta en el nou informe de fiscalització prèvia de l’expedient.  
 
Legislació aplicable 
Articles 23, 89 i 303 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte serveis de neteja dels edificis municipals formalitzat 
amb l’empresa CESPA, Compañia Española de servicios públicos auxiliares SA. 
 
La revisió de preus te caràcter retroactiu, aplicant-se a l’anualitat 2019-20, mitjançant un increment 
del 0,855% que es correspon amb el 85% de l’increment de l’IPC general de l’Estat, generat durant el 
període comprés entre març de 2019 a febrer de 2020. 
 
El preu anual del contracte queda fixat en 99.634,02 euros més IVA (120.557,23 euros). 
 
Per tant, s’aprova un increment de 839,75 euros (import sense IVA), que serà reconegut prèvia 
presentació d’una factura de regularització del període març 2019 a febrer 2020.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.016,09 euros amb càrrec a l'aplicació 920.227.00 
Serveis de neteja d’edificis municipals del vigent Pressupost General, motivat per la revisió de preus 
del contracte.  
 
Tercer.- Notificar al contractista l'aprovació de la revisió de preus, amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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