
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 25 DE MAIG DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000020  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 de maig de 2020 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:10 h 
Lloc: sala de juntes 
 
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 
Judit Cortada Esteve, Regidora   
Aleix Reche Martí, Regidor  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  
 
Desenvolupament de la sessió 
Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de les limitacions imposades per l’Estat d’alarma 
que recomanen no posar en risc la salut de les persones, es procedeix a realitzar la sessió per 
mitjans electrònics, concretament telemàtiques a través de l'aplicació Zoom. 
 
El secretari-interventor interí que dona fe de la sessió comprova la voluntat dels membres de la Junta 
de Govern de celebrar la Junta de Govern mitjançant aquest sistema, i comprova l’efectiva connexió i 
interactivitat de tots els membres transcrits a l’encapçalament. 
 
Una vegada comprovada l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser iniciada es passa a 
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Aprovar el conveni regulador de la cessió ocasional de l'ús del temple amb el Bisbat de 
Girona i la Parròquia de Breda 
 
Antecedents  
El mes de maig de 2014 es signa entre la Diputació de Girona i el Bisbat de Girona un conveni de 
col·laboració per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial que regula la cessió 
ocasional de l’ús de temples de culte, a favor d’ajuntaments o ens locals en radica l’immoble. 
 
El pacte segon del conveni estableix entre altres que: 
“L’Ajuntament haurà de procurar que durant la vigència de la cessió l’edifici es conservi en condicions 
de netedat i pulcritud que escauen a un edifici sagrat, així com procurar-ne la conservació ordinària i 
emprar les mesures oportunes de seguretat. 
 
La cessió de l’edifici per a l’organització d’actes culturals tindrà caràcter ocasional i s’haurà de 
notificar amb l’antelació suficient a la parròquia. 
 
L’Ajuntament o, en el seu cas, l’entitat organitzadora autoritzada per l’ajuntament es farà càrrec de les 
despeses originades per l’acte organitzat.” 
 
En data 13 d’octubre de 2016 es signa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda una 
addenda d’adhesió al conveni signat el 2014 entre la Diputació i el Bisbat. 
 



 

El pacte quart estableix que la durada de la cessió de l’ús de l’edifici, ve determinada en funció de la 
inversió total acumulada durant els últims 5 (des de la data de la signatura) per part de la Diputació de 
Girona. 
 
En el cas de l’església parroquial de Sant Salvador la cessió d’usos s’haurà de produir durant 20 
anys. 
 
Per tot el que s’ha exposat es proposa al Bisbat de Girona i la Parròquia de Breda la signatura d’un 
conveni regulador dels tipus d’actes que es podran celebrar dins el temple i la quantitat econòmica 
que pagarà la corporació per tal que el temple es conservi en condicions de netedat i pulcritud i alhora 
correspondre a les despeses originades per l’acte organitzat.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable emès per secretaria-intervenció. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (Disposició Addicional Quinta) 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la formalització del Conveni regulador de la cessió ocasional de l'ús del temple 
amb el Bisbat de Girona i la Parròquia de Breda, que estableix els tipus d’actes que es podran 
celebrar dins el temple i la quantitat econòmica que pagarà la corporació per tal que el temple es 
conservi en condicions de netedat i pulcritud i alhora correspondre a les despeses originades per 
l’acte organitzat en els termes següents: 
 
“Conveni regulador de la cessió ocasional de l'ús del temple amb el Bisbat de Girona i la 
Parròquia de Breda 
 
D’una banda, l’alcalde de l’Ajuntament de Breda, Sr. Dídac Manresa Molins amb DNI núm. 
45548071K actuant en nom i representació de dita institució, amb NIF P1703000H.  
 
I de l’altra, el mossèn Joaquim Giol i Aymerich, provicari general del Bisbat de Girona i el mossèn 
Joan Triadó i Serracant, actuant com a rector de la Parròquia de Santa Maria de Breda.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, 
en conseqüència  
 
MANIFESTEN 
 
I. Que el mes de maig de 2014 es signa entre la Diputació de Girona i el Bisbat de Girona un conveni 
de col·laboració per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial que regula la 
cessió ocasional de l’ús de temples de culte, a favor d’ajuntaments o ens locals en radica l’immoble. 
 
II. Que el pacte segon del conveni estableix entre altres que: 
“L’Ajuntament haurà de procurar que durant la vigència de la cessió l’edifici es conservi en condicions 
de netedat i pulcritud que escauen a un edifici sagrat, així com procurar-ne la conservació ordinària i 
emprar les mesures oportunes de seguretat. 
 
La cessió de l’edifici per a l’organització d’actes culturals tindrà caràcter ocasional i s’haurà de 
notificar amb l’antelació suficient a la parròquia. 
 
L’Ajuntament o, en el seu cas, l’entitat organitzadora autoritzada per l’ajuntament es farà càrrec de les 
despeses originades per l’acte organitzat.” 
 
III. Que el pacte quart estableix que la durada de la cessió de l’ús de l’edifici, ve determinada en 
funció de la inversió total acumulada durant els últims 5 (des de la data de la signatura) per part de la 
Diputació de Girona. 
 
En el cas de l’església parroquial de Sant Salvador la cessió d’usos s’haurà de produir durant 20 
anys. 
 



 

IV. Que en data 13 d’octubre de 2016 es signa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda 
una addenda d’adhesió al conveni signat el 2014 entre la Diputació i el Bisbat. 
 
Per això de comú acord, 
 
CONVENEN 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és regular els tipus d’actes que es podran celebrar dins el temple i la 

quantitat econòmica que pagarà la corporació per tal que el temple es conservi en condicions de 
netedat i pulcritud i alhora correspondre a les despeses originades per l’acte organitzat. 
 

2. En el marc d’aquest conveni la Parròquia de Breda es compromet a: 
 

Cedir la utilització pública parcial i ocasional, de manera no exclusiva ni permanent, a favor de 
l’Ajuntament de Breda amb la finalitat que aquest pugui ésser conegut i accessible per la ciutadania 
general, atesos els valors patrimonials, culturals i artístics que posseeix, i per al seu ús per a activitats 
culturals concretes, les quals hauran de ser concordants amb els principis i moral de la fe catòlica. 

 
3. En el marc d’aquest conveni l’Ajuntament de Breda es compromet a: 

a. Les activitats culturals que es desenvolupin respectaran les prescripcions de la 
legislació civil i la canònica i, en particular, no seran contràries a la santedat del lloc. 

b. Sol·licitar a la Parròquia l’aprovació dels actes que es vulguin celebrar. 
c. Respectar els horaris de culte i evitar la coincidència amb actes litúrgics propis de la 

parròquia. 
d. Respectar el caràcter inamovible dels elements litúrgics del temple. 
e. Procurar que es conservi en condicions de netedat i pulcritud que escauen a un edifici 

sagrat, així com procurar-ne la conservació ordinària i emprar les mesures oportunes 
de seguretat. 

f. Fer-se càrrec de les despeses originades per l’acte organitzat. 
g. Incloure a la seva pòlissa de responsabilitat civils els riscos generals sobre aquest 

immoble pels actes que hi celebri, així com a les responsabilitat civil derivada dels 
mateixos. 

h. Destinar l’any 2020 900,00€ per cobrir tant la despesa de conservació en condicions 
de netedat i pulcritud, així com les despeses originades pels actes organitzats, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 925 4800403. 

i. Consignar, els anys de vigència del conveni, una partida des despeses en el 
pressupost municipal per l’import 900,00€ anuals. 

 
4. En el supòsit que hi hagi una discrepància entre l’Ajuntament i la Parròquia sobre la conveniència 

de les activitats o actes a desenvolupar en l’edifici, prevaldrà al respecte l’acord que a tal fi 
assoleixin la Diputació i el Bisbat de Girona. 

 
5. L’Ajuntament de Breda podrà fer ús de l’església parroquial de Sant Salvador per fer-hi activitats 

de caire cultural, acordant les dues parts (Ajuntament de Breda i parròquia) amb un termini 
mínim d’antelació de quinze dies la data i l’horari per a la realització d’aquestes, per evitar que 
coincideixin amb oficis religiosos.  
 

6. El pagament de la contraprestació econòmica es farà abans dins l’últim trimestre de l’any, 
sempre abans del dia 30 de novembre.  
 

7. La vigència d’aquest conveni serà de tres anys 2020-2022, improrrogables. 
 

8. Aquest conveni té la naturalesa prevista a l’article 47.2.c) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre sobre 
règim jurídic del sector públic.  
 
Per tot el que no estigui previst en aquest conveni serà d’aplicació el que disposi la normativa 
aplicable en matèria de règim local. 
 
Els litigis que es desprenguin del present conveni seran resolts en via administrativa per l’òrgan 
competent, i si fos el cas, davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni ambdues parts el signen a data de la 
signatura electrònica.” 
 



 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ IMPORT 

2020 925 4800403 900,00€ 

2021 925 4800403 900,00€ 

2022 925 4800403 900,00€ 

 
Condicionar la disposició del crèdit dels exercicis 2021 i 2022 a l’efectiva consignació pressupostaria 
a càrrec del pressupostos futurs.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Bisbat de Girona i la Parròquia de Breda perquè mostrin la seva 
conformitat amb la proposta mitjançant la signatura electrònica del conveni i el retorn a la corporació. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Breda per al desenvolupament del 
Projecte Ítaca, per als cursos del 2020-2021 al 2023-2024 
 
Antecedents 
Els Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona han tramès a la corporació el conveni per al 
desenvolupament del projecte singular Itaca per als cursos 2020-2021 al 2023-2024. 
 
El projecte Itaca representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, que 
comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar. S’adreça als alumnes de 3r i/o 
4t d’ESO que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge, un nivell baix d’assoliment de les 
competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès 
l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen un requisits establerts pel Departament 
d’Educació. 
 
Els Serveis Territorials sol·liciten la signatura del conveni per part de l’Alcaldia de la corporació i 
proposen l’escrit formal que caldrà signar en el cas que les activitats dels alumnes es realitzin en una 
entitat externa, pública o privada, amb la qual col·labori l’ens local. 
 
Vist que els compromisos del conveni no comporten una despesa efectiva de caràcter pressupostari, 
més enllà dels compromisos de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança que cobreixi la 
responsabilitat civil i/o patrimonial. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 26 de juny 
de 2019. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (Disposició Addicional Quinta) 
Article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la formalització del Conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Breda per al 
desenvolupament del Projecte Ítaca, per als cursos del 2020-2021 al 2023-2024, en els termes 
següents: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE BREDA PER 
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ITACA, PER ALS CURSOS DEL 2020-2021 AL 2023-
2024  
 
REUNITS  
D’una banda, La senyora Maite Aymerich Boltà, directora general de Currículum i Personalització, 
nomenada pel Decret 207/2019, de 25 de setembre (DOGC núm. 7969, de 27.09.2019) i actuant en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans 
del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 
I de l’altra, En nom i representació de l’Ajuntament de Breda, el/la senyor/a Dídac Manresa Molins, 
alcalde/sa, nomenat/da en el Ple de data 15 de junyde 2019, fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat jurídica 
suficient per formalitzar aquest conveni, 
 
M A N I F E S T E N 
 
1. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a 
l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un règim de competència 
compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema 
educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol 
acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats derivades de la 
distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida a l’Estatut en matèria 
d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit de competències determinat pels 
decrets de creació, de nominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 
de desembre, de modificació).  
 
2. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que per a la 
gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies 
d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació. 
 
Per part de l’Ajuntament de Breda les activitats derivades d’aquest conveni venen emparades per la 
facultat d’actuació que li ve atribuïda al municipi en els termes exposats en el paràgraf anterior. Així, 
s’entén que l’Ajuntament de Breda, per a la gestió dels seus interessos, actua en aquest marc 
competencial de complementarietat amb relació a activitats pròpies de l’administració autonòmica.  
 
3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que l’educació 
secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comú i d’atenció a la 
diversitat dels alumnes, i que correspon a les administracions educatives regular les mesures 
d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest 
mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per als alumnes 
amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions educatives 
assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció educativa 
diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats 
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat. 
 



 

L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions o 
entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions, per facilitar 
l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al centre educatiu.  
 
4. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que l'ordenació 
de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació curricular orientats a la 
consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, 
en col·laboració, si escau, amb les administracions locals. 
 
5. El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les mesures d’atenció a la 
diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, i poden establir-se de forma 
temporal o permanent.  
 
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot establir convenis 
amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del centre en el 
marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart 
curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.  
 
6. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu, exposa a l’article 9.5 que constitueixen mesures i suports addicionals, entre d’altres 
que enumera, els programes de diversificació curricular.  
 
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest 
conveni de conformitat amb les següents,  
 
 
C L À U S U L E S:  
 
PRIMERA. Objecte L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament 
de Breda per al desenvolupament del projecte Itaca, el qual representa una mesura d’atenció 
educativa addicional en l’etapa de secundària, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora 
del recinte escolar.  
 
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica cessió de facultats. El 
conveni se circumscriu a una col·laboració interadministrativa regida pels principis d’aplicació de 
coordinació, confiança legítima, lleialtat institucional i bona fe.  
El Departament d’Educació és responsable de la mesura d’atenció educativa que constitueixen els 
projectes singulars i l’Ajuntament de Breda hi col·labora amb la realització d’activitats 
complementàries.  
 
L’alumnat que podrà participar en aquest projecte singular serà el dels següents centres educatius: 
Institut Vescomtat de Cabrera d'Hostalric.  
 
SEGONA. Àmbit subjectiu  
Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t d’ESO que presentin 
dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les competències en la 
majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les 
competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:  
 

 Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació positiva 
per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa.  

 Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden 
incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i quan s’ha 
escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.  

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:  
 

1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan equivalent 
en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.  

2. Acceptació per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, expressada amb un 
document de compromís educatiu.  

 



 

L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics o bé durant un o més 
trimestres, segons la valoració que en facin el mateix alumne, la seva família, el seu tutor o tutora i 
l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. 
Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent 
i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable.  
 
TERCERA. Espais i instal·lacions  
Les activitats d’àmbit pràctic externes al centre es poden desenvolupar en espais i instal·lacions de 
l’Ajuntament de Breda o en espais i instal·lacions d’una entitat externa, pública o privada, amb la qual 
aquest Ajuntament hi col·laborarà.  
 
La col·laboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un escrit formal que inclourà com a mínim el 
següent contingut: referència i identificació d’aquest conveni; acceptació de l’entitat externa de 
col·laborar en la formació acadèmica de l’alumne que hi participi; nom i cognoms de l’alumne; nom de 
l’institut; nom del projecte; horari; període de realització de les activitats; constància que la naturalesa 
de les activitats no suposa relació laboral ni professional; obligació de complir per part de les parts 
signatàries la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal; obligació de totes les 
parts i especialment de l’entitat externa de complir la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor; obligació de l’entitat externa de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
que cobreixi els danys eventuals causats per l’estat de conservació i manteniment dels espais i 
instal·lacions i mitjans materials i per la naturalesa de les activitats realitzades; signatures del director 
o directora del centre, del representant de la corporació local i del representant de l’entitat externa. 
 
Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni professional.  
 
La idoneïtat dels espais i instal·lacions es determina de manera conclusiva després d’un procés 
valoratiu entre el centre educatiu i la corporació local, i si escau, l’entitat externa. Per determinar 
aquesta idoneïtat es pot consultar els serveis territorials del Departament d’Educació.  
 
La naturalesa de les activitats i la seva connexió amb el procés d’aprenentatge acadèmic, així com 
l’avaluació i criteris de seguiment, han de venir determinades en un marc de referència estipulat al 
projecte que hagi elaborat el centre.  
 
QUARTA. Projecte educatiu  
El projecte educatiu l’elabora el centre, és validat pels serveis territorials del Departament d’Educació 
amb el coneixement previ de la Inspecció i ha de contenir, almenys, els següents apartats: 
 

1. Identificació del projecte singular amb un nom.  
2. Metodologia: principis generals psicopedagògics que guiaran l’execució global del projecte i 

metodologies concretes de cada àmbit (lingüístic i social, científic i tecnològic, pràctic).  
 

3. Currículum: programació didàctica (objectius, competències, criteris d’avaluació i continguts 
d’aprenentatge) per a cadascun dels tres àmbits i especificació de les assignacions horàries a 
cadascun, criteris d’agrupaments d’alumnes, ús d’espais i utilització de recursos materials.  

 
4. Activitats d’àmbit pràctic externes al centre: ja sigui en serveis propis de l’ajuntament o en 

entitats externes a la corporació local s’hauran d’especificar criteris de qualitat del lloc i de les 
instal·lacions, les tasques a realitzar, l’horari previst, etc. Així com una previsió de les 
competències personals, habilitats socials i actituds que es preveu que s’assoleixin per mitjà 
d’aquestes activitats.  

 
5. Avaluació: criteris d’avaluació que s’aplicaran amb indicació del nivell d’assoliment necessari 

per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.  
 
CINQUENA. Compromisos de les parts  
Per part de l’Ajuntament de Breda:  
 

1. L’Ajuntament de Breda es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les instal·lacions 
adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica.  

 
Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de col·laboració referenciat a la 
clàusula tercera per part de la corporació local amb cada una de les entitats externes que 
col·laboren. Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els 



 

alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes als centres educatius durant el temps que 
les duguin a terme.  

 
2. L’Ajuntament de Breda es coordinarà amb el centre educatiu i li facilitarà la informació 

necessària per poder dur a terme l’adequada avaluació i la consegüent orientació del procés 
d’aprenentatge.  

 
Per part del Departament d’Educació:  
 

1. Supervisarà el desenvolupament global del projecte i per a això es coordinarà i col·laborarà 
amb tots els agents implicats.  

2. Específicament farà el seguiment del procés d’assignació dels alumnes i de la seva evolució 
acadèmica i personal.  

3. Auxiliarà l’altra part signant del conveni en qualsevol incidència o fet sobrevingut durant el 
desenvolupament del projecte.  

 
SISENA. Incompliment dels compromisos  
L’incompliment dels compromisos previstos en aquest conveni comportarà la revisió i/o correcció del 
contingut del projecte singular i, especialment, la part referent a les activitats externes a l’institut, que 
poden quedar aturades fins que no es resolguin favorablement les incidències.  
 
SETENA. Assegurances i responsabilitats civils  
Alumnes de centres públics: Els alumnes de centres públics que participin en els projectes singulars 
estaran protegits per l’assegurança escolar obligatòria, que cobreix l’accident escolar, la malaltia i 
l’infortuni familiar. 
En cas d’accident escolar, els estudiants s’han d’adreçar als centres sanitaris públics del seu municipi 
o als centres sanitaris concertats o autoritzats per la Direcció General de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social.  
La responsabilitat patrimonial i civil que es pugui derivar de comportaments de l’alumnat de centres 
de titularitat de la Generalitat queda assumida per la cobertura única per a tota la Generalitat 
contractada pel departament competent en la matèria.  
 
Ens local que subscriu el conveni:  
L’ens local resta obligat a preveure que les eventualitats sobrevingudes en la realització de les 
activitats de les quals és responsable i puguin derivar en responsabilitat civil i/o patrimonial, es puguin 
cobrir per una pòlissa específica o per alguna pòlissa general que ja tinguin subscrita.  
 
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix a la facilitació 
d’espais per dur a terme activitats d’àmbit pràctic.  
 
En cas que la corporació local realitzi les activitats en serveis i òrgans propis la responsabilitat 
derivada de l’objecte del conveni també es refereix a la realització efectiva de les activitats de 
l’alumnat. 
 
VUITENA. Despeses i ús de recursos  
La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les activitats derivades de 
l’objecte d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos humans, recursos materials i econòmics. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació local ni 
contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni d’espais ni 
instal·lacions. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament d’Educació ni 
contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni d’espais ni 
instal·lacions.  
 
NOVENA. Modificacions del conveni  
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de les parts signants i 
amb la conformitat d’ambdues, es pot modificar el contingut d’aquest conveni mitjançant una addenda 
formalitzada quan el fi sigui atorgar més seguretat jurídica, introduir garanties administratives, incloure 
innovacions o actualitzacions normatives, afegir millores didàctiques o psicopedagògiques o d’altres 
amb naturalesa anàloga. 
 



 

DESENA. Comissió de seguiment  
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, així com 
el dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió de seguiment formada per 
representants del Departament d'Educació i l’Ajuntament de Breda de forma paritària, que resoldrà els 
problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se.  
 
Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin necessàries, en 
aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o directora dels serveis territorials 
designarà els representants que formen part de la comissió de seguiment en representació del 
Departament d’Educació. 
 
ONZENA. Vigència i pròrroga  
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del dia 1 de 
setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2024 i amb possibilitat de pròrroga. La pròrroga es 
materialitzarà, per mitjà d’una addenda, prèviament a la finalització de la vigència d’aquest conveni.  
 
DOTZENA. Causes de resolució  
Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.  
 
TRETZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor  
1. Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora de protecció de dades de 
caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamentgeneral de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com aquella altra normativa reguladora 
de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i 
que no contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 
3/2018.  
 
2. Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge i la resta de normativa d’aplicació en matèria de confidencialitat.  
 
3. El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, complirà la 
normativa vigent en matèria de protecció del menor,i concretament el requisit que determina l’apartat 
5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.  
 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors 
hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han estat condemnats 
per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 
 
CATORZENA. Altres compliments  
Les parts signants d’aquest conveni resten obligades a la consecució de l’interès general amb 
compliment de les normatives de règim jurídic de les administracions, del procediment administratiu 
comú, i han d’instar altres agents implicats en el projecte al compliment general de les normatives 
aplicables.  
 
QUINZENA. Naturalesa jurídica del conveni  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina en el mecanisme de 
seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula novena, seran resoltes per la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les parts 
Indicades. 
 



 

Segon.- Aprovar el document per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica següent: 
 
“Document per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte ...... del 
centre ...... 
 
Lloc i data ...... 
 
L’Ajuntament de ...... i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de col·laboració per a 
l’atenció educativa de l’alumnat d’educació secundària obligatòria del municipi, que participi en el 
projecte ...... ,en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat.  
 
Segons estableix la clàusula tercera del conveni, l’Ajuntament de ...... es compromet a facilitar l’accés 
dels alumnes a instal·lacions adients on dur a terme les activitats d’aplicació pràctica, fora del centre 
educatiu, previstes al programa de diversificació curricular en què l’alumne participa (Decret 
187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria,). 
 
Amb aquesta finalitat …(nom de l’entitat externa)... accepta col·laborar en la formació acadèmica de 
l’alumne ...... del centre ...... facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica detallades en el 
projecte ...... en les seves instal·lacions. 
 
Aquestes activitats es duran a terme en el següent horari: ...... ; i durant el període ...... 
 
La realització d’aquestes activitats per part de l’alumne, en cap cas constituirà relació laboral ni 
professional de cap mena amb …(nom de l’entitat externa)..., per la qual cosa els sotasignats 
declaren que l’exercici de les activitats formatives no comporta per part de l’alumne/a, incorporació al 
lloc de treball, sinó continuació de la seva formació educativa, subjecta a avaluació. 
 
Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora de protecció de dades de 
caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni. 
 
Les parts signatàries i especialment ...(nom de l’entitat externa)... es compromet a donar compliment 
a la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’Enjudiciament Civil. 
 
(nom de l’entitat externa) ...... es compromet a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin causar com a conseqüència de l’estat de 
conservació i manteniment de la instal·lació i mitjans materials que s’utilitzin durant el 
desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest conveni.” 
 
Tercer.- Notificar els presents acords als Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona i a l’IES 
Vescomtat de Cabrera, i a la Direcció General d’Administració Local de Catalunya.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
En aquest punt els regidors: Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí i Juan Antoni Marín Acuña 
abandonen la sessió. 
 
 
3.0.- Aprovació de les actes de sessions 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 11 i 18 de maig de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 



 

4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis per la regidoria d'ensenyament 
 
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 

Pressupost 110 
Escola Bressol 

45259000-
7 

323_2110001  B17937434 
Brecubat 
SL 

168,50 39,16 225,66 

Pressupost 133 
Escola Bressol 

45259000-
7 

323_2110001  B17937434 
Brecubat 
SL 

41,35 8,68 50,03 

Pressupost 152 
Escola Montseny 

45259000-
7 

323_2110001  B17937434 
Brecubat 
SL 

964,81 202,61 1.167,42 

 
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 serveis de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del 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 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 

Separar enllumenat 
públic de la zona 
esportiva 

34928510-
6 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, 
SL 

884,08 21% 1.069,74 

Reconstrucció camins 
del poble afectats pel 
temporal Gloria 

50800000-
3 

1531_21000 40950224N 
Lluís Illa 
Pla 

2.950,00 21% 3.569,50 

 
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  
 
 



 

6.0.- Desestimar la sol·licitud d'ampliació del servei de Taller per a la gent gran en horari de 
matins 
 
Antecedents 
En data 26 de febrer de 2020 amb registre E2020000765 la Sra. Lola Vilà Aguado, com a 
representant de l’Associació El Taller de Breda, sol·licita un augment de l’horari del servei. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada 11 de maig de 2020, va aprovar reconèixer el dret 
d’indemnització a favor de l’associació El Taller de Breda, amb CIF G55147201, de les despeses que 
efectivament siguin acreditades arran de la suspensió del contracte de gestió del servei del taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural. Els danys i perjudicis són els 
que consten descrits a l’acta de suspensió que consta a l’expedient. 
 
Consta en l’expedient informe de la Secretaria-intervenció pel que es considera que: 

- Ni el contracte administratiu ni el PCAP preveuen cap supòsit de modificació del contracte, i 
per tant el contracte només és possible modificar-lo si es dona alguna de les circumstàncies 
previstes l'article 107 del TR de la Llei de contracte que regeix la present contractació.  

- A criteri d'aqueta intervenció cap dels supòsits encaixa. En qualsevol cas, si s'acredités la 
necessitat de modificació es podria adjudicar a través d'una nova contractació, ja sigui a 
través d'un contracte menor si ha de tenir una durada inferior a un any o a través d'un 
procediment negociat per prestacions complementaries tal com preveu l'article 174.b) del 
TRLCSP.  

- No obstant, en aquests moments de crisi sanitària que afecta al col·lectiu de la gent gran, i 
atès que el contracte principal resta suspès, es desaconsella tramitar una modificació fins que 
les circumstancies tornin a ser les normals. 

 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020). Articles 1.6 i 2 
Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic 
(LCSP). 
Articles 107, 282 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) 
Plec de clàusules econòmicoadministratives que regula el contracte administratiu (PCAP). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud d'ampliació del servei de Taller per a la gent gran en horari de 
matins. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a la concessionària del servei, pel seu coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 



 

7.1.- Aprovar el canvi de termini de recaptació en voluntària dels padrons gestionats pel servei 
de Gestió Tributària del Consell comarcal la Selva de les taxes d’ Ocupació via pública i 
d’Entrada de vehicles, del calendari fiscal del 2020 
 
Antecedents 
Per JGL del 9 de desembre de 2019 es va aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2020 dels 
diferents ingressos de dret públic de termini periòdic, que ens gestiona el Servei de Gestió Tributària i 
Cadastral del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Per l’impacta socioeconòmic provocat pel COVID19, es proposa canviar el termini de recaptació en 
voluntària de les taxes d’Ocupació via pública i d’Entrada de vehicles, del calendari fiscal del 2020. 
 
El termini aprovat per recaptació en voluntària per les taxes d’Ocupació via pública i d’Entrada de 
vehicles era de l’1de juny a 31 de juliol, i es proposa endarrerir-lo de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
 
Legislació aplicable 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacta 
econòmic i social del COVID-19. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el canvi els terminis de recaptació en voluntària de les taxes d’Ocupació via pública i 
d’Entrada de vehicles, que quedaran establerts de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
 
Segon.- Fer l’anunci d’aquest acord i publicar-ho a l’e-tauler. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.2.- Aprovar contractes menors d'obres de la regidoria d'Esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora pressupostos 
d’empreses suficientment capacitades per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiquin 
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 13, 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 

Canvi bomba silen 
200 

45212290-
5 

342_2120003 J55157119 
CAL 
MANYÀ SC 

494,00 21% 597,74 

Pintura exterior 
piscines 

45212290-
5 

342_2120003 79301724R 
CARLES 
ALSINA 
TERRADAS 

1.500,00 21% 1.815,00 

Repassar rejuntat i 
canvi de sílex de 
les dues piscines 

45212290-
5 

342-2120003 46672131W 

JOAN 
SERRA 
SERRAT 
(COTA) 

3713,20 21% 4.492,97 

 
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  
 
 
7.3.- Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria de Comunicació 
 
Antecedents 
Des de l’àrea de comunicació es coordina trimestralment la publicació del butlletí municipal L’Àgora.  
 
Per a la impressió s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Arts Gràfiques Cantalozella, amb CIF 
A17062670. 
 
L’empresa ha aportat un pressupost per la impressió: 
BUTLLETÍ de 8 pàgines 

- Format acabat: A4 (210 x x297 mm) 
- (Obert: 420 x 594 mm) 
- Suport: Estucat volum de 100g 
- Impressió: 2 cares a 1 tinta (negra) 
- 2 fulls plegats, encartats i replegats 

 
La impressió de 1.800 butlletins té un cost total de 653,40€ (594,00€ més 59,40€ d’IVA). 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 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.  
 
Els contractes menors inclosos dins la relació que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern 
hauran de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense 
que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.  
 
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 
Articles 17, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors que es relacionen a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2020. 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Edició del butlletí 
municipal L’Àgora, 
40 

79823000-
9 

920 22001 A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

594,00€ 10% 653,40€ 

 
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  
 
 
7.4.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del 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 

30 CONTENIDORS DE 
FRACCIO VEGETAL 

34928480-
6 

1623_22700 A46480547 
SULO 
IBERICA, 
SA 

888,00 21% 1.074,48 

 
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  
 
 
7.5.- Aprovar el contracte menor de subministrament de Medi Ambient 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 



 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Tanca de fusta al 
camí del Repiaix 

34928210-3 1531_21000 J55051775 
Castanya de 
Viladrau SCP 

449,64 94,42 544,06 

 
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  
 
 
7.6.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de suport a les actuacions de condicionament i 
millora en equipaments esportius municipals 
 
Antecedents 
En data 28 de febrer de 2020 es publiquen al BOP de Girona, núm. 41, l’edicte d’aprovació de les 
bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per la finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
 
Aquestes bases tenen entre les seves finalitats el Programa A. Suport als municipis per a la promoció 
i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport que inclou l’A3. Suport a les actuacions de 
condicionament i millora en equipaments esportius municipals. 
 
En data 22 d’abril de 2020 es publica al BOP de Girona, núm. 41, l’edicte d’aprovació de la 
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents programes de 
suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
Des de l’àrea d’Esports es preveu l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp 
d’esports municipal, per tal de millorar la pràctica esportiva. 
 
El cost estimat de les obres a desenvolupar és de 10.416,65€ (8.608,80€ + 1.807,85€ d’IVA). 
 
Les bases esmentades estableixen un import màxim de 7.500,00€ de subvenció per pressupostos de 
10.001,00€ a 20.000,00€. 
 
Legislació aplicable 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 
l’esport a les comarques gironines. Anualitat 2020 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 7.500,00€, al Servei d’Esports de la Diputació de 
Girona, per l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp d’esports municipal. 
 
Segon.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació pel seu coneixement 
i als efectes pertinents. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

7.7.- Aprovar les bases que han de regir el procediment de selecció, per concurs de mèrits, per 
cobrir, amb caràcter interí per vacant, una plaça de vigilant (Guàrdia municipal) de l’Escala 
d’Administració especial, (AP) vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Breda, així com la convocatòria, amb caràcter d’urgència del procediment de selecció 
 
Antecedents 
La plantilla de personal funcionari de la corporació disposarà duna plaça vacant, sense proveir, de 
vigilant municipal (Guardia Municipal) que està integrada en l’Escala d'Administració Especial, Grup: 
Agrupacions professionals, Nivell de destí 11. 
 
El Cap del servei de la Guardia Municipal ha informat que existeix una necessitat urgent i inajornable 
de proveir l’esmentat lloc de treball.  
 
Vistes les necessitats dels servei i que existeix consignació pressupostaria suficient en el capítol I del 
pressupost de despeses es proposa iniciar amb caràcter d’urgència el procés de selecció d’un vigilant 
municipal, mitjançant un procediment de concurs per cobrir interinament un lloc de treball que consta 
vacant a la plantilla de personal de la corporació, en tant no es proveeixi la plaça de forma fixa pels 
procediments reglamentaris. 
 
Consta a l’expedient informe de secretaria i informe de fiscalització prèvia de conformitat però amb 
observacions.  
 
Atès que la Junta de Govern Local té delegada la competencia d’Alcaldia d’aprovar les bases de les 
proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, 
així com les seves corresponents convocatòries.  
 
Legislació aplicable 
 Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 

l'empleat públic (EBEP),  
 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 
 Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes 

de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública. 
 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
 Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en el 

processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques 
de Catalunya. 

 Articles 282 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió en règim d’interinitat 
d’un plaça de vigilant municipal integrat a l’Escala d’Administració Especial, Grup: Agrupacions 
professionals, Nivell de destí 11 de la plantilla de l’Ajuntament,  
 
Segon.- Publicar les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’edictes i a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Breda, i una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes d’atorgar un tràmit d’informació pública de 10 dies hàbils per tal que 
qualsevol interessat pugui presentar les al.legacions o reclamacions que consideri oportú.  

 
Tercer.- Aixecar la suspensió del procediment administratiu de selecció que opera en virtut de 
Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, i convocar amb caràcter d’urgència, les proves 
selectives per a la provisió del lloc de treball de guàrdia municipal. El procés de selecció quedarà 
suspès en cas que es presentin al·legacions dins el tràmits d’informació pública de les bases. El 
termini màxim per presentar sol·licituds per participar finalitzarà el dia 22 de juny de 2020.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions 132-12005, 132-12100, 132-12101, 132-
16000, del pressupost de l’any 2020.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

7.8.- Aprovar la convocatòria, amb caràcter d’urgència del procediment de selecció dels llocs 
de treball de recepcionista de les instal·lacions de la piscina per la temporada d’estiu 2020, que 
no puguin ser proveitsa través de la borsa de treball. 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local reunida en data 11 de març de 2019 va aprovar les bases especifiques per 
a provisió de cinc llocs de treball de la categoria de recepcionistes i un/a recepcionista encarregat/da 
de la bibliopiscina per a la temporada de piscines d'estiu 2019 i 2020 i constituir una borsa de treball, 
en els termes en que consten en l’expedient, i simultàniament va convocar les proves selectives per a 
la provisió dels llocs de treball (exp: 1458-000002-2019 (X2019000108). 
 
Una vegada valorats els mèrits per part del Tribunal qualificador, es va establir l’ordre dels aspirants 
que varen superar el procés selectiu mitjançat el Decret d’alcaldia núm. 484 de data 15 de maig de 
2019.  
 
Enguany s’ha iniciat la crida del aspirants que formen part de la borsa de treball a fi que siguin 
contractats a partir del dia 29 de juny, data prevista per l’obertura de les instal.lacions de la piscina 
municipal.  
 
Una vegada revisada la disponibilitat de les persones amb dret a ser cridades ha resultat que no 
s’acabaran de proveir totes les places vacants.  
 
La regidoria d’esports ha informat que existeix una necessitat urgent i inajornable de proveir els 
esmentats llocs de treball i per tant s’ha d’iniciar un procediment de selecció amb caràcter d’urgència.  
 
Vistes les necessitats dels servei i que existeix consignació pressupostaria suficient en el capítol I del 
pressupost de despeses es proposa iniciar amb caràcter d’urgència el procés de selecció dels llocs 
de treball que quedin vacants. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de conformitat però amb observacions.  
 
Atès que la Junta de Govern Local té delegada la competència d’Alcaldia d’aprovar les bases de les 
proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, 
així com les seves corresponents convocatòries.  
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública. 
RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (TRLEBEP) 
RD Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’ Estatut dels 
Treballadors. 
L’article 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels 
Treballadors en matèria de contractes de duració determinada. 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
Segons les facultats que confereix a l’Alcaldia l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per la present 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aixecar la suspensió del procediment administratiu de selecció que opera en virtut de 
Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, i convocar amb caràcter d’urgència, un procediment 
de selecció de personal laboral temporal per proveïr els llocs de treball de recepcionista de les 
instal·lacions de la piscina per la temporada d’estiu 2020. 
 
Els llocs de treball resten assimilats al grup de classificació professional C2 nivell 14 als efectes 
retributius. 
 
El procediment de selecció serà sumari i urgent atesa la immediatesa de l’inici del servei, no obstant 
regiran les condicions d’admissió i criteris de valoració de mèrits que consten a les clàusules 5 i 7 de 
les bases aprovades per la la Junta de Govern Local reunida en data 11 de març de 2019. 
 



 

El termini màxim per presentar sol·licituds per participar finalitzarà el dia 10 de juny de 2020.  
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant instància genèrica, per l’Etram.  
 
Segon.- Fer públics els presents acords a través de l’E-tauler, el tauler d’anuncis físic i a través de les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Breda i pels mitjans de comunicació locals.  
 
Tercer.- Facultar a la regidoria d’esports per tal que un cop valorades les sol·licituds de les persones 
interessades faci una proposta de contractació a favor de les persones que motivadament tingui una 
major valoració d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 7 de les bases aprovades per la Junta de 
Govern de data 11 de març de 2019. 
 
Les persones no seleccionades inicialment romandran en reserva, a l’espera de poder ser cridades 
durant la temporada d’estiu 2020 per cobrir temporalment i circumstancialment necessitats del servei.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions 342- 13100 Retribucions personal laboral 
temporal, serveis esportius, 342- 16000 Seguretat Social, serveis poliesportiu i piscines. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.9.- Aprovar el contracte menor de subministrament de noves tecnologies 
 
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 

Ordinador 
OAC 

30213300-
8 

920_62600  B17699109 
Josep Cusachs Albó 
SL 

489,96 102,89 592,85 

Router Espai 
Jove 

30000000-
9 

920_62600  B17449638 
GRN Serveis 
Telemàtics SL 

130,82 27,47 158,29 



 

 
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.- 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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