
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2020 

 
Identificació de la sessió 
Núm. JGL2020000026  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 de juliol de 2020 
Hora d’inici: 20:10 h 
Hora de fi: 20:30 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 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser 
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes 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 22 i 29 de juny de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
2.0.- Confirmació de l’acte administratiu de concessió d’una pròrroga del contracte de 
concessió de serveis de la gestió del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i 
animació sociocultural a Breda, 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local de 30 de març de 2020 va aprovar la concessió d’una pròrroga, per un any 
del contracte de gestió del servei de taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural a Breda, mitjançant concessió, adjudicat a l’Associació El Taller de Breda, amb CIF 
G55147201, el 5 de juny de 2017.  
 
Posteriorment i davant les circumstàncies de la crisi sanitària del COVID19 les parts varen subscriure 
una acta que regula els efectes de la suspensió del contracte fins el 30 de juny de 2020, data que 
finalitza el contracte, i també varen acordar fer efectiva la renuncia a formalitzar la prorroga del 
contracte que fou aprovada per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2020. 
 
Atenent que l’objecte del contracte es preveia d’impossible execució, l’Ajuntament va iniciar un 
expedient de revocació de l’acte administratiu d’aprovació de la prorroga, mitjançant la Resolució 
d’Alcaldia número 2020DECR000389 del dia 18 de maig de 2020, que va ser notificada al Taller de 
Breda com a part interessada, atorgant-li un tràmit d’audiència per presentar les al·legacions o 
reclamacions que estimi oportunes.  
 
En data 28 de juny de 2020 ha tingut entrada al registre municipal un escrit de la representant de El 
Taller de Breda, pel qual posa de manifest que des de l’acta de suspensió del contracte s’han produït 
una sèrie de canvis en la pandèmia, com son l’aixecament de l’estat d’alarma, l’aixecament de les 
limitacions de confinament i l’establiment de mesures de protecció de les cuidadores, usuaris i 
familiars, que un cop avaluades per l’equip tècnic de l’entitat, han donat un resultat satisfactori. 
 



 

Mitjançat aquest escrit, la concessionària del servei proposa que no es dugui a terme la revocació de 
la pròrroga i que es reprengui el servei en les mateixes condicions que es venia prestant, sense 
perjudici de les mesures de prevenció i protecció que s’estableixin.  
 
La regidoria de gent gran, ciutadania i entitats ha avaluat la situació des del punt de vista de risc 
sanitari com d’oportunitat de reprendre un servei a la comunitat que és molt valorat pel seus usuaris, i 
proposa que es mantingui la pròrroga del contracte administratiu amb determinades condicions.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció 
 
Legislació aplicable  
Article 278 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
Els articles 82 i 84 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPAC)  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per la representant de El Taller de Breda amb NIF 
G55147201, en el sentit de deixar sense efecte l’expedient de revocació de l’acte administratiu de la 
concessió d’una pròrroga del servei de gestió del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva 
i animació sociocultural que fou adjudicat mitjançant concessió de serveis en data 5 de juny de 2017.  
 
Segon.- Confirmar la vigència de la pròrroga del contracte administratiu de la concessió de servei de 
la gestió del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda, 
d’acord amb les següents condicions: 
 
- La pròrroga tindrà una durada màxima d’un any a comptar des del primer dia que el servei estigui 
operatiu pels seus usuaris i es podrà rescindir anticipadament en el cas que l’Ajuntament acordi obrir 
un nou procediment de licitació del servei i adjudiqui el nou contracte abans de la finalització del 
període de pròrroga.  
 
- L’inici del servei haurà de ser abans del dia 15 de juliol de 2020. 
 
- En cas que es reprodueixin rebrots de la crisi sanitària del COVID19 que obliguin a suspendre de 
nou el servei, el concessionari no tindrà dret a cap tipus d’indemnització ni compensació a càrrec de 
la hisenda municipal. El concessionari haurà de formalitzar la renuncia expressa a qualsevol dret 
d’indemnització.  
 
- El concessionari està obligat a presentar en el termini de 10 dies hàbils un protocol d’actuació que 
estableixi i fixi les mesures de prevenció i protecció que endegarà vers el seu personal, els usuaris i 
els familiars. L’aprovació d’aquest protocol és condició prèvia per formalitzar la pròrroga del servei.  
 
- Durant el termini de la pròrroga regiran les mateixes condicions econòmiques i tècniques que 
regeixen el contracte administratiu formalitzat en virtut de l’acord de data 5 de juny de 2017.  
 
- La contraprestació econòmica compromesa per part de l’Ajuntament de 14.000 euros anuals es 
reconeixerà a partir del primer dia de vigència de la pròrroga, que haurà de ser abans del dia 15 de 
juliol de 2020 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa, supeditada al compliment de les condicions 
establertes, d’acord amb la següent planificació de caràcter plurianual:  
 
Anualitat  Aplicació pressupostària  Import 

2020 231-22799. 7.000 

2021 231-22799. 7.000 

 
Quart.- Notificar aquests acords al Taller de Breda i als serveis comptables.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 

3.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al primer trimestre 
del 2020 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
Amb el registre núm. E2020002260, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat la liquidació 
corresponent al primer trimestre del 2020, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 7.252,38 €.  
 
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 primer trimestre del 2020, per un import total de 7.252,38 €, 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 7.252,38 €. 
 
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.- Aprovació de factura Joan Serra Serrat 
 
Antecedents de fet 
En la data que a continuació es relaciona, s’ha rebut en aquesta Administració la següent factura: 
 
  N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2020/859 25/06/2020 20175 27.101,77 46672131W SERRA SERRAT, JOAN 342 6320001 

        27.101,77         

 
Rebuda la factura aquesta ha estat conformada per la regidora responsable de l’àrea de despesa, 
que acredita la realització de la prestació i li dona conformitat.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb les següents 
observacions: 
 
- Es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 500 
euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les bases 
d’execució del pressupost.  
 
- Es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient a l'aplicació de crèdit del pressupost, i que els 
ingressos afectats ja són disponibles, no obstant s’adverteix que el crèdit no serà executiu fins que la 
modificació del pressupost no esdevingui aprovada amb caràcter definitiu.  
 
Fonament de dret 
Article 58 i 67 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2020 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu la despesa 
de la factura detallada a la part expositiva del present acord, d’un import total de 27.101,77 euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

5.0.- Aprovació de factures  
 
Antecedents de fet 
En les dates que a continuació es relacionen, s’han rebut en aquesta Administració les següents 
factures: 
 

  
N. 
d'entrada Data 

N. de 
document 

Import 
total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2020/757 02/06/2020 
02 

00000549 4.595,04 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. 165 61902 

2 F/2020/778 05/06/2020 
M 

2020/M/61 514,40 G66436064 
ASSOCIACIO CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES 342 22110 

3 F/2020/802 13/06/2020 1 001447 2.214,83 B17829581 
J.VI?AS MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, SLU 1532 21000 

4 F/2020/858 25/06/2020 1 8 1.524,60 X7074516S HOUSNI EL MEHDI 342 2120003 

5 F/2020/861 25/06/2020 475 1.687,95 B17719220 JAUME CALLS FORESTAL, S.L. 
171 

1531 
21000 
21000 

6 F/2020/896 01/07/2020 20200700 1.770,23 B63768550 
HAPPYLUDIC PLAYGROUND 
AND URBAN EQUIPMENT, S.L. 171 21000 

7 F/2020/897 02/07/2020 2000100 1.209,59 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 2120002 

8 F/2020/899 02/07/2020 2000103 1.411,77 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 2120002 

9 F/2020/904 02/07/2020 1318 980,10 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

10 F/2020/915 30/06/2020 10 812,49 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

11 F/2020/916 23/06/2020 4397 730,17 J17050808 AUTO TALLER COMAS 171 21400 

12 F/2020/917 20/06/2020 16/2020 711,48 40950224N ILLA PLA. LLU?S 1531 21000 

        18.162,65         

 
Rebudes les factures aquestes han estat conformades pels regidors i per les regidores responsables 
de l’àrea de despesa, que acrediten la realització de la prestació i li donen conformitat.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb observacions, 
atès que es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 
500 euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les 
bases d’execució del pressupost. No obstant, es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient en 
les aplicacions de crèdit, vinculades si és el cas, del pressupost. 
 
Fonament de dret 
Article 58 i 67 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2020 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu les despeses 
de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 18.162,65 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
6.1.- Acceptar la justificació presentada per la Fundació Oncolliga Girona referent a la 
subvenció concedida per aquest any 2020 i autoritzar-ne el pagament 
 
Antecedents 
El pressupost municipal pel 2020, aprovat definitivament el 27 de desembre de 2019, inclou una 
partida de subvenció nominativa a Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF G17808098. 
 
Per Resolució d‘Alcaldia 2020DECR000486, de data 22 de juny, es va signar un conveni regulador de 
subvencions nominatives amb Fundació Privada Oncolliga Girona, amb una vigència de tres anys, 
que estableix la consignació d’una quantitat de 300,00€ destinats a activitats de la Fundació. 
 



 

Segons informe que consta en l’expedient 2244-000022-2020, els representants a Fundació Privada 
Oncolliga Girona, amb CIF G17808098, han aportat la documentació justificativa de la totalitat de la 
despesa realitzada per a l’execució d’activitats de la Fundació, objecte del conveni signat. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019. 
Reglament general de subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 
seva aprovació, els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF 
G17808098. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament del 100% de la subvenció concedida, segons estableix el conveni 
regulador de subvencions nominatives que atorga a la Fundació esmentada una subvenció de 
300,00€ per a l’execució d’activitats de la Fundació, per l’anualitat 2020. 
 
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  
 
 
6.2.- Acceptar la justificació presentada per part l'Escola Montseny i autoritzar el pagament 
parcial de la subvenció 
 
Antecedents 
La Junta de Govern del 22 de març de 2020 va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa per 
pressupost de 1.273,52€ a l’Escola Montseny de Breda pel finançament d’un rènting d’ordinadors 
portàtils.  
 
Alhora l’acord autoritzava i disposava el pagament de 1.273,52€, amb càrrec a la partida 323 
4800301 del pressupost 2020 de la corporació local. Condicionant el pagament autoritzat al 
compliment de les mesures següents: 
 

a) La incompatibilitat, de l’ajuda concedida, amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 
 

b) El pagament fraccionat de la subvenció: 
a. Les sis primeres quotes, 955,14€, es pagaran abans del 31 de juliol de 2020  
b. Les dues quotes restants, 318,38€, es pagaran abans del 30 d’octubre de 2020 

 
c) Justificació de les despeses 

Caldrà acreditar amb còpies de les factures la despesa efectuada en concepte finançament d’un 
rènting pel lloguer de material/recursos destinats a les noves tecnologies. 
El termini de presentació dels documents acreditatius de les despeses serà el següent: 
 

a. Abans del 30 de juny de l’any en curs caldrà aportar la despesa corresponent a: 
6 mensualitats del rènting pel lloguer de material/recursos destinats a les noves 
tecnologies 

b. Abans del 30 de setembre de l’any en curs caldrà aportar la despesa corresponent a 
les 2 mensualitats, restants, del rènting pel lloguer de material/recursos destinats a 
les noves tecnologies 



 

 
En data 18 de juny de 2020, amb registre E2020001208, s’ha tramès per part de l’Escola Montseny la 
documentació justificativa de la despesa corresponent a 6 mensualitats del rènting dels aparells 
informàtics, juntament amb la resta de documentació necessària. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Articles 125.2.a) i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la justificació parcial presentada per l’Escola Montseny relativa a la despesa 
objecte d'una subvenció pública. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de 955,14€, del total concedit, a càrrec de la partida pressupostària 
323 4800301, del pressupost municipal 2020. 
 
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  
 
 
6.3.- 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 

Senyals d'alumini i 
bandes reductores 

34992000-7  1532_21000 B62175575 
Serveis Vials del 
Vallès, SL 

1.760,34 21% 2.130,01 

 



 

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  
 
 
6.4.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament, 
instal·lació i manteniment integral dels punts d'accés per connexions d'internet d'alta capacitat 
en el marc del projecte WIFI4EU 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda ha signat un conveni de subvenció amb la Agencia Ejecutiva de Innovación y 
Redes (INEA) de la Unió Europea per executar el programa Wifi4EU (conveni 2-2019/001430-
040119), per al finançament de punts d’accés gratuït a internet en espais públics.  
 
Amb la voluntat d’implantar aquests punts d’accés a internet és necessari contractar el 
subministrament, instal·lació, posta en marxa i el seu manteniment integral. 
 
Amb aquest servei es donarà accés a internet en forma de connexions puntuals i de qualitat en llocs 
de la vida pública, amb caràcter gratuït i obert a tothom.  
 
En tractar-se d’una prestació de servei que implica un conjunt de treballs que, donada la seva 
especialitat tècnica no poden ser realitzats a través del personal i recursos propis, es fa necessària la 
seva contractació externa a favor d’una empresa que tingui la condició d’operador de 
telecomunicacions. 
 
Donada la característica de l'explotació del servei es considera com a procediment més adequat el 
procediment obert simplificat abreujat, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris 
d'adjudicació. 
 
S’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de 
Prescripcions Tècniques, que han de regir l'adjudicació del contracte. 
 
Vist l'Informe de Secretaria i l’informe de fiscalització prèvia d’Intervenció, es proposa tramitar 
l’expedient de contractació.  
 
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 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
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. 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per el subministrament, instal·lació i el manteniment 
integral dels punts d’accés per connexions d’internet d’alta capacitat en el marc del projecte WIFI4EU, 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos 
criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte.  



 

 
Tercer.- Publicar un anunci de licitació en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Breda, perquè 
durant el termini de 10 dies hàbils es puguin presentar proposicions per qualsevol empresa 
suficientment capacitada. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la partida 491 21000 de les anualitats 2021, 2022 
i 2023. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.5.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
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 un informe amb observacions del secretari-interventor. 
 
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 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 

Pintar senyalització 
horitzonal 

45233221-4  459_61900 G61784898 
Fundació Acció Baix 
Montseny 

9.915,00 21% 11.997,15 

 
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  
 
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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