
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 17 D´AGOST DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000032  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 d´agost de 2020 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:25 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen 
Andreu Pujol Mas, Alcalde accidental 
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 
 
Han excusat la seva assistència 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
 
 
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 3 i 10 d’agost de 2020. 
 
2.0.- 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 4 de setembre, un espectacle amb República 
de Guerrilla SL. 
 
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 “Moltes Gràcies de 
Quim Masferrer” 

92312110-
5 

338 
2260905 

B55047443 
República de 
Guerrilla SL 

6.000,00 21% 7.260,00 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- 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 5 de setembre, un espectacle amb la 
companyia 3/4 de 15 SCP. 
 
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 

Actuació infantil  
Titelles i pallassos 
Actuació 5 de setembre 

92312240-5 338 2260905  J65523409 ¾ de 15 SCP 495,87€ 21% 600,00€ 

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

Organització i preparació del Rom 
Cremat 

79954000-
6 

338 
2260905 

B64557960 
OH SHOW & EVENTS 
SL 

695,00 21% 840,95 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics d'una actuació d'havaneres per l'Àrea 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 del grup 
d’Havaneres Mar i Vent. 
 
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 

Actuació Havaneres Mar i 
Vent 

92312100 
338 
2260905  

B64557960 
OH SHOW & EVENTS 
SL 

950,00 EXEMPT 950,00 

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

Cuinassos (teatre educatiu) 
Espectacle Xup Xup 

92312100-2 338 2260905 B64557960 
Oh Show & 
Events SL 

810,00 EXEMPT 810,00 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 



 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de projecció de cinema a la fresca de la regidoria 
de Festes 
 
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 

Organització d’una projecció de 
Cinema a la Fresca Gravity 

92130000-
1 

338 
2260905 

B17849852 
MESTRAS 
VIDEOCINEMA II SLU 

723,14 21% 875,00 

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



 

8.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de la Cobla La Bisbal Jove per l'àrea 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 8 de setembre, l’actuació de la cobla Bisbal 
Jove. 
 
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 

Actuació Cobla Bisbal Jove per 
ofici solemne i audició de 
sardanes 

92312100 
338 226 
0905 

G65246753 
Associació 
Musical Ball de 
Nit 

1.100,00 EXEMPT 1.100,00 

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



 

9.0.- 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/2020/943 13/07/2020 20229 740,04 46672131W SERRA SERRAT,  JOAN 342 2120003 

2 F/2020/1065 02/08/2020 20011 544,50 40289919Z BOHILS VI?ALS, PERE 
342 
171 

2120001 
21000 

3 F/2020/1077 04/08/2020 20200099 924,20 B17387051 NASILLARD, S.L. 1532 21000 

4 F/2020/1081 04/08/2020 
2020-724-

101115559 940,16 A25009192 
RED ESPA?OLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171 

22103 
22103 

5 F/2020/1089 05/08/2020 1320 887,78 B58495656 MODFU, SL 171 21000 

6 F/2020/1109 07/08/2020 19/2020 753,73 40950224N ILLA PLA. LLU?S 1531 21000 

7 F/2020/1110 07/08/2020 2728 560,69 77899599W MORAGAS SUREDA, LLU?S 171 21400 

8 F/2020/1111 07/08/2020 2763 729,98 77899599W MORAGAS SUREDA, LLU?S 171 21400 

9 F/2020/1112 07/08/2020 20F105658 640,90 B17292426 CARBURANTS TARAVAUS, S.L. 342 2210302 

        6.721,98         

 
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 del següent acord:  
 
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 6.721,98 
euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció en l'àmbit del patrimoni Cultural a l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
 
Antecedents  
En data 10 de juliol de 2020 es publica al DOGC, número 8174, la quarta modificació de les bases 
especifiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural. 
 
En data 20 de juliol, al DOGC número 8181, es publica la convocatòria en l’àmbit del patrimoni 
cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució 
d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022. 
 
L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions pe contribuir econòmicament durant un 
període triennal a l’execució d’obres de consolidació o de restauració d’immobles situats a Catalunya i 
protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, en les categories de Monument Històric, 
Jardí Històric o Zona d’Interès Etnològic, o de béns culturals d’interès local. 
 
L’Ajuntament és propietari dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador, declarat BCIN el 
20 de desembre de 1974 per Decret 3600, publicat la BOE núm. 12 de 14 de gener de 1975. 
 



 

Actualment s’està en procés d’aprovació del Projecte de consolidació de façanes i cobertes d’una part 
dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador, que es creu s’adequa a l’objecte de la 
subvenció. 
 
El cost total d’aquest projecte és de 235.052,37€ i segons estableixen bases específiques la quantia 
de la subvenció en cap cas pot ser superior al 70% del cost total de les obres. Pel que l’import màxim 
a sol·licitar seria de 164.536,65€. 
 
Legislació aplicable 
Resolució CLT/1630/2020, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de quarta modificació de les Bases 
reguladores que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de patrimoni cultural. 
Resolució CLT/1718/2020, de 10 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en 
l’àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural 
per al trienni 2020-2022. 
Llei estatal 38/2003, 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 164.536,65€ a l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel finançament del Projecte de 
consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador 
de Breda. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona en el marc del programa A3 
destinat al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport 
 
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. 
 
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. 
 
En sessió de 25 de maig de 2020, la Junta de Govern Local aprova sol·licitar 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. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 d’agost de 2020, ha aprovat concedir a 
l’Ajuntament de Breda una subvenció de 5.357,14€ pel canvi de l’enllumenat del camp d’esports 
municipal. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial Decret, 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de  
novembre, General de Subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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 



 

 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 5.357,14€ pel canvi de l’enllumenat del camp d’esports municipal 
en el marc del programa A3 de les subvencions per la finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 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  
 
 
12.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció exclosa de concurrència pública a DIPSALUT pel 
desenvolupament del projecte de Viles pel Benestar 2020 
 
Antecedents  
La corporació ha aprovat el projecte de Viles pel benestar 2020 per a la capacitació emocional dels 
agents comunitaris i comunitàries i l’acompanyament a l’equip impulsor per un import total de 
16.214,70€ 
 
Per tal de cofinançar el projecte es pretén sol·licitar a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública de 8.107,35€, atès que es 
considera que l’objecte subvencionable no es pot incloure en cap dels programes actuals de la 
Dipsalut i alhora que generarà una gran millora en la salut i el benestar emocional del municipi.  
  
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, 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·licitar d’una subvenció de 8.107,35€, com a exclosa de concurrència pública a 
Dipsalut, pel finançament del projecte Viles pel Benestar 2020. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- Acceptar la renúncia de Dones de Breda a la subvenció nominativa per l'organització del 
Pessebre vivent per aquest 2020 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 
nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000487, de 22 de juny, es va aprovar la subscripció d’un conveni 
específic amb l’associació Dones de Breda, amb CIF G55001234, per subvencionar la organització i 
celebració del pessebre vivent de Breda, vàlid des del 2020 al 2022. 
 
En data 24 de juliol de 2020 es fa efectiu el pagament de 840,00€, corresponents al 70% de l’import 
de la subvenció concedida. 
 
En data 10 d’agost de 2020, amb registre E2020002959, Dones de Breda renúncia a la subvenció 
que els ha estat concedida per a l’organització del Pessebre Vivent 2020 i acredita el reintegrament 
dels 840,00€ que els han estat pagats. 
 



 

Tal i com estableix el punt 5 de l’article 28 del Reglament General de Subvencions d’aquesta 
corporació: 
 
“5. El beneficiari pot renunciar a la subvenció, restant alliberat de la càrrega a que es trobi sotmesa 
aquella, i amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat 
subvencionada o al seu cobrament. En el cas de subvencions ja satisfetes, el beneficiari ha de 
procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.” 
 
Legislació aplicable 
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la renúncia de Dones de Breda a la subvenció nominativa concedida per a 
l’organització del pessebre vivent de Breda aquest any 2020. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’associació de Dones de Breda. 
 
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  
 
 
14.0.- Concessió d'un ajut personal per subsistència 
 
Antecedents  
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2864-000014-2020, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 6 d’agost de 2020. 
 
La secretària-interventora accidental de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que 
existeix consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 
(231_480.00.00 Atencions benèfiques i existencials). 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic urgent a la persona titular de l’expedient pel pagament 
de les despeses bàsiques 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut d'urgència social per subsistència de 300,00€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 300,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_480.00.00 del pressupost de 
despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit a l’IAS Santa Caterina per tal que el gestionin.  
 
Quart.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- Concedir un ajut econòmic d'urgència social 
 
Antecedents  
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2883-000001-2020, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 6 d’agost de 2020. 
 



 

La secretària-interventora accidental de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que 
existeix consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 
(231_480.00 Atencions benèfiques i existencials). 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic urgent a la persona titular de l’expedient pel pagament 
de despeses bàsiques. 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut d'urgència social per despeses bàsiques de 123,49€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 123,49€ amb càrrec a l’aplicació 231_4800000 del pressupost de 
despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit al compte corrent que figura en l’alta de creditor 
inclosa en l’expedient.  
 
Quart.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- Aprovar el canvi de termini de recaptació en voluntària dels padrons gestionats pel 
servei de Gestió Tributària del Consell comarcal la Selva del segon semestre de la taxa d’ 
escombraries, del calendari fiscal del 2020 
 
Antecedents 
 

1. Per JGL del 9 de desembre de 2019 s’ aprova 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. 
 

2. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma a tot el territori nacional de 
l’Estat espanyol, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El 
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, pren mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacta econòmic i social del COVID-19. Per això, el padró l’IVTM, el període de cobrament 
en voluntària s’allarga fins al 30 d’abril, i la taxa d’escombraries corresponent al primer 
semestre, s’allarga fins al 30 de maig. 

 
3. Per decret d’alcaldia núm. 2020DECR000249 de 23 de març, i per tal de complir amb el RDL 

8/2020, els padrons de l’IBI urbana primera fracció i l’IBI rústica, el període inicial de 
cobrament en voluntària era de l’1 a maig a 30 de juny, s’endarrereix un mes i passa a ser de 
l’1 de juny al 31 de juliol.  
 

4. Per JGL del 25 de maig de 2020, s’aprova el canvi de termini de recaptació en voluntària per 
les taxes d’Ocupació via pública i d’Entrada de vehicles, que passa a ser de l’1de juny al 31 
de juliol, a ser de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre. 
 

5. I es proposa canviar el termini de recaptació en voluntària del segon semestre la taxa 
d’escombraries, del calendari fiscal del 2020. El termini aprovat per la recaptació en voluntària 
era de l’1de setembre al 31 d’octubre, i es proposa endarrerir-lo de l’1 d’octubre  al 30 de 
novembre. 

 
Legislació aplicable 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març 
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el canvi de termini de recaptació en voluntària  del segon semestre de la taxa 
d’escombraries, que quedarà establert de l’1 d’octubre  al 30 de novembre. 
 
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  
 
 
17.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia accidental, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els 
següents assumptes a l’ordre del dia: 
 
17.1.- Acceptar la subvenció concedida per DIPSALUT per a actuacions de lluita i control de 
plagues urbanes per a l'any 2020 
 
Antecedents 
La Junta de Govern de 30 de març va aprovar la sol·licitud d’una subvenció del programa econòmic a 
les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10). 
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària, de data 6 d’agost de 2020, va adoptar l’acord de 
concedir a aquest ajuntament una subvenció de 3.409,42€ per la lluita contra plagues d’insectes, 
mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 3.409,42€, de DIPSALUT, concedida per a per la lluita contra 
plagues d’insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms. 
 
Segon.- Justificar com a màxim el 15 de setembre de 2020, la subvenció concedida, en els termes 
establerts a l’acord de concessió. 
 
Tercer.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
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  
 
 
17.2.- Acceptar la subvenció concedida per DIPSALUT per al finançament del servei de 
socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) 
 
Antecedents 
Tal i com es va establir pel Decret d’Alcladia 2020DECR000470, 17 de juny, es va sol·licitar una 
subvenció de 6.520,65€, corresponents al 80% als costos salarials (8.150,82€) de la depesa total de 
la corporació en servei de socorrismes per les piscines municipals 2020, pel finançament del servei 
de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona 
(Pt15). 



 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària, de data 6 d’agost de 2020, va adoptar l’acord de 
concedir a aquest ajuntament una subvenció de 2.151,35€ pel finançament del servei de socorrisme a 
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.151,35€, de DIPSALUT, concedida pel finançament del servei de 
socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona 
(Pt15). 
 
Segon.- Justificar com a màxim el 15 d’octubre de 2020, la subvenció concedida, en els termes 
establerts a l’acord de concessió. 
 
Tercer.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
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  
 
 
17.3.- Acceptar la subvenció concedida per al funcionament del Jutjat de Pau 2020 
 
Antecedents 
S’ha publicat al DOGC núm. 8.200, de 13 d’agost de 2020, la Resolució JUS/2038/2020, de 15 de 
juliol, per la qual s’atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul 
econòmic per al funcionament d’aquests òrgans judicials durant l’any 2020. 
 
La quantia dels mòduls econòmics s’estableix en funció de la xifra d’habitants de cadascun dels 
municipis, de conformitat amb la revisió dels padrons municipals respectius referits a l’1 de gener de 
2019 que van ser declarats oficials mitjançant el Reial decret 743/2019, de 20 de desembre. 
 
D’acord amb aquesta data i segons els grups per trams d’habitants i mòduls corresponent el poble de 
Breda, amb 3.740 habitants, percebrà 3.000,00€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Resolució JUS/2038/2020, de 15 de juliol, per la qual s’atorga als ajuntaments dels municipis de 
Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul econòmic per al funcionament d’aquests òrgans judicials 
durant l’any 2020. 
Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció 3.000,00 concedida per al funcionament del Jutjat de Pau de Breda. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Tercer.- Trametre al Departament de Justícia, abans que finalitzi el termini establert el 30 d’abril de 
2021, un certificat de la secretaria-intervenció municipal, que acrediti que l’import atorgat pel 2020 
s’ha pressupostat íntegrament per sufragar despeses de funcionament del jutjat de pau i que s’ha 
destinat en la seva totalitat a despeses corrents derivades de l’activitat de l’òrgan judicial durant l’any 
2020, juntament amb el recull estadístic de l’activitat judicial realitzada durant el mateix any. 



 

 
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  
 
 
17.4.- Aprovar el contracte d'una pòlissa d'assegurança per espectacles contractats per la 
Festa Major 2020 
 
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 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 
L’article 25.1.a) 1er. i l’article  26.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic, configuren el contracte com privat.  
  
Els contractes privats que subscriguin les administracions públiques es regeixen, quant a la seva 
preparació i adjudicació per la Llei de contractes del sector públic  i per les seves disposicions de 
desplegament.  Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel 
dret privat. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte 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 

Assegurança espectacle Quim 
Masferrer i cinema a la fresca 

66515400-
7 

920 22400 B58265240 
Ferrer&Ojeda Asociados 
Correduría de Seguros SL   

530,75 

 
Segon.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i 
efectes.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Quart.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 

 
 
18.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 
 
 
L’alcalde accidental 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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