
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 3 D´AGOST DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000030  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 3 d´agost de 2020 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:25 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
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 
 
Sara Bombí Roca, secretària-interventora accidental 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada per la secretària-interventora accidental l’existència del “quòrum” que cal, 
perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes anteriors 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 20 i 27 de juliol de 2020. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d’esports 
 
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 

Canviar 2 focus de les pistes de pàdel 45212290-5   342_2120001 B17937434 Brecubat, SL 856,46 21% 1.036,32 

Canviar 2 focus de les pistes de pàdel 45212290-5   342_2120001 B17937434 Brecubat, SL 856,46 21% 1.036,32 

Reparar caldera Camp de Futbol 50531100-7   342_21300 B17937434 Brecubat, SL 545,99 21% 660,65 

 
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  
 
 
3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Salut 
 
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 

Viles pel Benestar 2020 80400000-8 311 2260908 38126363E Mireia Cabero Jounou 5.820,00 21% 7.042,20 

 



 

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

Lones per refer mural Claustre 39522110-1 333 21200  A-08478067 GRÁFICAS ARCO SA 3.492,00 21% 4.225,32 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 

5.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament d’Educació 
 
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  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Tanca de fusta Escola Bressol 03419100-1 3232120002 B63768550 Happy Ludic 1.351,00 283,71 1.634,71 

 
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.- 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/2020/924 08/07/2020 1200188490 1.762,40 G28029643 
SOC. GENERAL 
D'AUTORS I EDITORS 

338 2260905 

2 F/2020/940 10/07/2020 200243 1.210,00 G17053588 
ASSOCIACIO 
MONTSENY-GUILLERIES 

342 2120003 

3 F/2020/999 25/07/2020 20288 879,25 46672131W SERRA SERRAT,  JOAN 342 2120003 

4 F/2020/1003 27/07/2020 20040 2.057,00 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, 1532 21000 



 

SL 342  2120002 

5 F/2020/1004 27/07/2020 20041 1.548,80 B66556804 
IDEAL KING-PROJECTS, 
SL 

1532 
323  

21000 
2120001 

6 F/2020/1015 29/07/2020 02 00000723 4.896,13 B62145503 
ELECTRICITAT BOQUET, 
S.L. 

165 21000 

7 F/2020/1047 30/07/2020 1 94 639,17 B17937434 BRECUBAT S.L. 920 21200 

8 F/2020/1051 30/07/2020 1 96 2.027,36 B17937434 BRECUBAT S.L. 333 21300 

9 F/2020/1054 30/07/2020 1 95 536,91 B17937434 BRECUBAT S.L. 338 2260905 

10 F/2020/1058 30/07/2020 20042 1.324,95 B66556804 
IDEAL KING-PROJECTS, 
SL 

1532 21000 

11 F/2020/1066 21/07/2020 22 728,78 40287231V GODOY MORILLO, PABLO 342 2120004 

12 F/2020/1067 09/07/2020 720001 217,80 46350303J COLET OLTRA, ALEXIS 231 21300 

13 F/2020/1068 20/07/2020 20039 973,82 B66556804 
IDEAL KING-PROJECTS, 
SL 

1532 21000 

14 F/2020/1069 20/07/2020 20038 635,10 B66556804 
IDEAL KING-PROJECTS, 
SL 

323 2120001 

15 F/2020/1070 20/07/2020 202011 701,74 79303843G 
SOLA MASO, 
MONTSERRAT 

171 
323 

21000 
2120002 

        20.139,21         

 
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:  
 
Únic.- 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 20.139,21 
euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Acceptar la concessió d'una subvenció per actuacions per al foment de la mobilitat 
elèctrica de la Diputació de Girona 
 
Antecedents 
Al BOP de Girona de 29 de novembre de 2019 es publicaven les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments en el marc del programa “Del pla a l’acció” de la Diputació de Girona. 
 
El 20 de desembre es publicava l’edicte d’aprovació de la convocatòria de l’ordre de subvenció “Del 
pla a l’acció” pels anys 2020-21. 
 
Per Decret d’Alcaldia es va aprovar la sol·licitud d’una subvenció pel finançament de l’adquisició d’un 
vehicle elèctric. 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de juliol, s’ha aprovat 
concedir a la nostra corporació una subvenció per actuacions per al foment de la mobilitat eléctrica, 
de 6.732,96€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, aprovades per 
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.  
Convocatòria de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció. 



 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció 6.732,96€, concedida per actuacions per al foment de la mobilitat 
eléctrica en el marc de la linia 2 de la Campanya Del Pla a l’Acció 2020-2021 de la Diputació de 
Girona. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Aprovar l'adhesió al "Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023" 
 
Antecedents  
Des del Consell Comarcal de la Selva, es va aprovar el passat dia 7 de juliol de 2020 en sessió 
plenària, el “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”. L’elaboració d’aquest Pla 
es basa en la diagnosi realitzada prèviament sobre l’atenció a les persones LGBTI que viuen als 24 
municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, i que són objecte de l’àmbit d’actuació 
d’aquest Pla. 
 
El Pla de polítiques LGBTI del Consell Comarcal de la Selva s’emmarca en el desplegament de la 
“Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”. Aquesta llei, aprovada pel Parlament de Catalunya a 
l’octubre de 2014, insta als ens locals a desenvolupar-la per tal de garantir els drets de les persones 
LGBTI als diferents municipis. 
 
És en aquest sentit, que les línies d’accions del Pla LGBTI plantegen com a objectius generals 
estratègics a assolir: a) promoure accions de sensibilització i prevenció de les LGBTIfòbies; b) ampliar 
el coneixement de les i els professionals educatius, sanitaris, cossos de seguretat i de l’acció social 
envers la realitat LGBTI, el marc normatiu i els serveis adreçats a aquest col·lectiu; i c) disposar de 
recursos i mecanismes necessaris per comunicar, coordinar i desenvolupar les polítiques LGBTI a 
nivell comarcal, incorporant la transversalitat i la interseccionalitat com a estratègia metodològica.  
 
Mitjançant l’adhesió al “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”, es col·laborarà 
en el desenvolupament d’accions d’igualtat de la diversitat afectiu-sexual i de gènere.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi Breda al Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 
2020-2023. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde àmpliament com sigui de menester, per dur a terme el present acord. 
 
Quart.- Donar publicitat del present acord a la web municipal o altres mitjans de comunicació local per 
al seu coneixement general. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 



 

10.1.- Acceptar la subvenció concedida en matèria de condicions i estils de vida Pm07 
 
Antecedents 
El 20 de març de 2019 (BOP de Girona núm. 56) han estat objecte de publicació les bases 
especifiques reguladores de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i 
a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a ONL. 
 
En data 14 de febrer de 2020 es publica al BOPG l’Edicte d’aprovació de la convocatòria de 
subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07, per a l'any 2020. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar, el 16 de març de 2020, sol·licitar una subvenció de 16.160,00€ 
per al desenvolupament de diverses activitats, dins el marc del programa Pm07, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i 
intervencions terapèutiques per a ONL, de Dipsalut. 
 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, de 16 de juliol de 2020, s’ha concedit a la corporació 
municipal una subvenció de 9.436,43€ pel finançament de Tallers per la millora i el benestar de la 
gent gran i el Banc d’aliments. 
 
Legislació aplicable 
Bases especifiques aprovades el 20 de març de 2019  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció 9.436,43€ concedida pel finançament de Tallers per la millora i el 
benestar de la gent gran i el Banc d’aliments, en el marc del programa Pm07, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i 
intervencions terapèutiques per a ONL, de Dipsalut. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.2.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea de Cultura 
 
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. 
 
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 de la secretària-interventora accidental 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 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 

Climatització de Els Forns 
Unitats de conducte 

42512300-1 333 6320000 A59118455 Valcárcel ings SA 14.409,39 21% 17.435,36 

Treballs de paleta per 
instal·lació del sistema d’aire 
condicionat 

45220000-5 333-6320000 77903290J 
Joan Durbau 
Palafolls 

1.920,00 21% 2.323,20 

 
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  
 
 
10.3.- Concedir un ajut familiar per la pràctica d'esport 
 
Antecedents 
En data 24 de juliol de 2020, amb registre E2020002733, es sol·licita ajut econòmic familiar pel 
pagament de quotes del Club Patí Breda, tal i com figura en l’expedient 2864-000021-2020. 
 
Els Serveis socials bàsics del municipi emeten informe favorable el 29 de juliol de 2020. 
 
Valorada la documentació que conforme l’expedient es proposa la concessió d’un ajut econòmic 
familiar puntual de 310,00€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir als titulars de l’expedient 2864-000021-2020 un ajut econòmic de 310,00€. 
 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 310,00€, al número de compte del Club Patí Breda, amb càrrec a la 
partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2020. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Notificar a la persona titular de l’expedient els presents acords, pel seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 

10.4.- 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 

Revisió extintors edifics 
municipals 

24951230-
6  

171_21300 B17603457 
BALSAMAR SERVICES 
2000, S.L 

1.648,10 21% 1.994,20 

 
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  
 
 
10.5.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics per la regidoria de Festes 
 
Antecedents 
La Festa Major 2020 es celebra del 4 al 8 de setembre, la regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
Breda ha informat de la necessitat de contractar, pel dia 7 de setembre, l’actuació infantil de la 
Companyia Capicua. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 



 

menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
La secretària-interventora accidental de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen 
adjudicar queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent de l’exercici 2020. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen 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 

Espectacle infantil Cia. Capicua 92312240-5 338-2260905 F67060608 El Poblet SCCL 425,00 21% 514,25 

 
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  
 
 
10.6.- Aprovar la modificació d'un contracte menor de serveis artístics de la regidoria de 
Festes 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, de 16 de març de 2020, va aprovar la contractació del grup musical 
Orquestra Venus, representat per Produccions Artístiques Victori, S.L., per actuar en el marc de la 
Festa Major 2020 per actuar en un concert i un ball el dia 8 de setembre. 
 
Per Resolució d’Alcaldia número 2020DECR000609, del dia 3 d’agost, s’ha suspès la celebració de 
les activitats d’oci nocturn previstes per la Festa Major 2020. 
 
L’Orquestra Venus és la responsable del ball programat per les 20:00h. del dia 8 de setembre i del 
concert de les 18:00h. del mateix dia. 
 
Per antecedents, es constata que el concert de tarda és un dels actes amb més afluència de la Festa. 
 
Per tal de mantenir les mesures preventives per evitar el contagi de la COVID-19, caldrà reduir 
l’aforament de públic al concert i és per això que es proposa a l’orquestra i als seus representants una 
modificació del contracte aprovat substituint el ball per un segon concert. 
 



 

D’aquesta manera es preveu que tothom qui hi vulgui assistir ho podrà fer en una de les dues 
sessions a les 18:00h. o a les 20:00h. 
 
Des de l’empresa Produccions Artístiques Victori, S.L. s’ha fet arribar el contracte modificat on les 
actuacions contractades són dos concerts i el preu no varia de l’import aprovat per Decret 
2020DECR000329, de 14 d’abril de 2020, de rectificació d’errors materials. 
 
Legislació aplicable 
Resolució SLT/1840/2020, de 24 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 
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. 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte adjudicat per la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 16 de març de 2020. 
 
Per la que el contracte passa de ser: Concert 18:00 i ball 20:00 
A ser: Concert 18:00 i concert 20:00 
 
Segon.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen 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 

ORQUESTRA VENUS  
Actuació 8 de setembre 

92312140-4 338-2260905 B67499152 FESTA VENUS SLU 5.200,00€ 21% 6.292,00€ 

 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Quart.- Fer-ho públic als mitjans de comunicació local i a l’e-tauler. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària-interventora accidental, 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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