
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000038  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de setembre de 2020 
Hora d’inici: 21:00 h 
Hora de fi: 21:45 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
Excusa la seva assistència 
Núria Marès de las Heras, Regidora 
 
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí 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 14 i 21 de setembre de 2020. 
 
 
2.0.- Aprovar la modificació de data i hora d'una actuació contractada 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, de 17 d’agost de 2020, va aprovar la contractació de l’espectacle “Moltes 
Gràcies” de Quim Masferrer a la productora República de Guerrilla SL per ser representat el 4 de 
setembre en el marc de la Festa Major de Breda. 
 
Per resolució d’Alcaldia 2020DECR000683, d’1 de setembre, es va suspendre definitivament la 
celebració de tots els actes programats de la Festa Major 2020. 
 
Pel que s’ha pactat amb la productora República de Guerrilla SL una nova data per a la representació 
de l’espectacle. 
 
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.  
Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut 
pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19 en el territori de Catalunya 
(publicada en el DOGC en data 29 d’agost de 2020), correspon als Ajuntaments determinar la 
celebració de les festes majors.  
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació de data i hora de celebració de l’espectacle “Moltes Gràcies” de Quim 
Masferrer establint el dia 31 d’octubre de 2020, a les 12:00 hores, com a data i hora per a la seva 
execució. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a la productora República de Guerrilla SL. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords 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  
 
 
3.0.- Aprovar la modificació de dates de les execucions dels contractes d'actuacions 
programades per l'Hora del Conte 2020 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 20 de gener de 2020 va aprovar la programació de l’Hora 
del Conte proposada des de la Biblioteca de Breda amb el vistiplau de la regidoria de Cultura 
següent: 
 

DATA 
ACTIVITAT 

ESPECTACLE EMPRESA CIF/NIF 

29/01/2020 
Espectacle “Contes amb pijama” Companyia La 
Minúscula 

Músics de Catalunya SCCL F17678640 

26/02/2020 Espectacle “Dels dibuixos en fem contes” Núria Clemares Roca 43681729Z 

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

29/04/2020 Expressió corporal familiar Cristina Noguer Moner 79350017V 

27/05/2020 Espectacle “Les bruixes no em fan por” Meritxell Yanes Font 40341215C 

30/09/2020 Espectacle “Petita & Gran” contacontes i taller Cristina Noguer Moner 79350017V 

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

25/11/2020 
Espectacle “El circ de les puces” de Clara 
Ribatallada 

Associació cultural dos per 
quatre 

G17734948 

16/12/2020 
Taller temàtic JumpingClay - modelatge de 
Nadal 

EIXOS SLU B64266174 

 
Degut a la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID19 i a les 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 es va pactar amb les 
empreses i interessades la modificació de les dates previstes per a l’execució de contractes, que se’n 
veien afectades, establint com a nova data per a l’activitat les següents: 
 

DATA ACTIVITAT ESPECTACLE EMPRESA CIF/NIF 

14/10/2020 Taller de Tecno-Ciència STEAM Participacions  InspiratSafyKids SL B67221796 

11/11/2020 Expressió corporal familiar Cristina Noguer Moner 79350017V 

02/12/2020 Espectacle “Les bruixes no em fan por” Meritxell Yanes Font 40341215C 

 
Legislació aplicable 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
Els contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 



 

correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat. 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020). 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació de dates de les execucions dels contractes d'actuacions programades 
per l'Hora del Conte 2020 que es van haver d’ajornar per afectació de l’estat d’alarma sanitària, 
establint com a dates definitives del programa Hora del Conte 2020 les següents: 
 

DATA 
ACTIVITAT 

ESPECTACLE EMPRESA CIF/NIF 

29/01/2020 
Espectacle “Contes amb pijama” Companyia La 
Minúscula 

Músics de Catalunya SCCL F17678640 

26/02/2020 Espectacle “Dels dibuixos en fem contes” Núria Clemares Roca 43681729Z 

30/09/2020 Espectacle “Petita & Gran” contacontes i taller Cristina Noguer Moner 79350017V 

14/10/2020 Taller de Tecno-Ciència STEAM Participacions  InspiratSafyKids SL B67221796 

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

11/11/2020 Expressió corporal familiar Cristina Noguer Moner 79350017V 

25/11/2020 
Espectacle “El circ de les puces” de Clara 
Ribatallada 

Associació cultural dos per 
quatre 

G17734948 

02/12/2020 Espectacle “Les bruixes no em fan por” Meritxell Yanes Font 40341215C 

16/12/2020 
Taller temàtic JumpingClay - modelatge de 
Nadal 

EIXOS SLU B64266174 

 
Segon.- Notificar els presents acords a la Biblioteca de Breda pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
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  
 
 
4.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació musical amb la 
productora Segema Management SL per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000671, de data 27 d’agost de 2020, l’Alcalde va avocar la 
competència delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del 
contracte administratiu de serveis d’actuacions musicals dels grups ZÀPING CATALÒNIA, EBRIS 
KNIGHT i MALEDUCAZIONE ALCOLICA per la Festa Major. (CPV 92312120-8) adjudicat per la 
Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 30 de març de 2020 a favor de SEGEMA 
MANAGEMENT SL, per un preu base de 10.500,00€ més 21% d’IVA (12.705,00€), a càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 1 de setembre de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 



 

Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuacions musicals dels grups ZÀPING CATALÒNIA, EBRIS KNIGHT i MALEDUCAZIONE 
ALCOLICA, per la Festa Major, (CPV 92312120-8) adjudicat per la Junta de Govern Local, en la 
sessió celebrada el dia 30 de març de 2020 a favor de SEGEMA MANAGEMENT SL, per un preu 
base de 10.500,00€ més 21% d’IVA (12.705,00€). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
12.705,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostaria 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació musical amb la 
productora de Rafael Ortiz Miguel per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000670, de data 27 d’agost de 2020, l’Alcalde va avocar la 
competència delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del 
contracte administratiu de serveis d’actuacions musicals dels grups ROCKTAMBULS i DJ 
ROCKTAMBULINA per la Festa Major. (CPV 92312120-8) adjudicat per la Junta de Govern Local en 
la sessió celebrada el dia 16 de març de 2020 a favor de RAFAEL ORTIZ MIGUEL, per un preu base 
de 4.400,00€ més 21% d’IVA (5.324,00€), a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 1 de setembre de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuacions musicals dels grups ROCKTAMBULS i DJ ROCKTAMBULINA per la Festa Major. (CPV 
92312120-8) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2020 
a favor de RAFAEL ORTIZ MIGUEL, per un preu base de 4.400,00€ més 21% d’IVA (5.324,00€). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
5.324,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació musical amb 
Produccions Artístiques Victori SL per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000681, de data 1 de setembre, l’Alcalde va avocar la 
competència delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del 
contracte administratiu de servei d’actuació musical del grup ORQUESTRA VENUS per la Festa 
Major. (CPV 92312140-4) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de 
març de 2020 a favor de PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL, per un preu base de 
5.200,00€ més 21% d’IVA (6.292,00€), a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 1 de setembre de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de servei 
d’actuació musical del grup ORQUESTRA VENUS per la Festa Major. (CPV 92312140-4) adjudicat 
per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2020 a favor de 
PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL, per un preu base de 5.200,00€ més 21% d’IVA 
(6.292,00€). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
6.292,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

7.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació infantil amb la 
companyia 3/4 de 15 per la Festa de l'Ajust 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000312, de 7 d’abril, l’Alcalde va avocar la competència 
delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte 
administratiu de serveis d’actuació infantil de la companyia ¾ de 15 per la Festa de l’Ajust. (CPV 
92312120-8) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2020 
a favor de ¾ de 15 SCP, per un preu base de 826,45€ més 21% d’IVA (1.000,00€), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 338-2260904. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa de l’Ajust per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 8 d’agost de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuació infantil de la companyia ¾ de 15 per la Festa de l’Ajust. (CPV 92312120-8) adjudicat per la 
Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2020 a favor de ¾ de 15 SCP, per 
un preu base de 826,45€ més 21% d’IVA (1.000,00€). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
1.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260904. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació infantil amb la 
companyia 3/4 de 15 per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000694, de 3 de setembre, l’Alcalde va avocar la competència 
delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte 
administratiu de serveis d’actuació infantil de la companyia ¾ de 15 per la Festa Major. (CPV 
92312240-5) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 
a favor de ¾ de 15 SCP, per un preu base de 495,87€ més 21% d’IVA (600,00€), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 6 de setembre de 2020. 
 



 

Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuació infantil de la companyia ¾ de 15 per la Festa Major. (CPV 92312240-5) adjudicat per la 
Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor de ¾ de 15 SCP, per 
un preu base de 495,87€ més 21% d’IVA (600,00€). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
600,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d'organització i preparació del 
rom cremat per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000695, de 3 de setembre, l’Alcalde va avocar la competència 
delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte 
administratiu de serveis d’organització i preparació de rom cremat per la Festa Major. (CPV 
79954000-6) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 
a favor de OH SHOW & EVENTS SL, per un preu base de 695,00€ més 21% d’IVA (840,95€), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 7 de setembre de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 



 

Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’organització i preparació de rom cremat per la Festa Major. (CPV 79954000-6) adjudicat per la 
Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor de OH SHOW & 
EVENTS SL, per un preu base de 695,00€ més 21% d’IVA (840,95€). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
840,95€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació musical 
d'havaneres per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000696, de 3 de setembre, l’Alcalde va avocar la competència 
delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte 
administratiu de serveis d’actuacions musicals del grup d’havaneres Mar i Vent per la Festa Major. 
(CPV 92312100) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 
2020 a favor d’OH SHOW & EVENTS SL, per un preu base de 950,00€ exempts d’IVA, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 4 de setembre de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuacions musicals del grup d’havaneres Mar i Vent per la Festa Major. (CPV 92312100) adjudicat 
per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor d’OH SHOW & 
EVENTS SL, per un preu base de 950,00€ exempts d’IVA. 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
950,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

 
 
11.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d'actuació de teatre educatiu 
per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000697, de 3 de setembre, l’Alcalde va avocar la competència 
delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte 
administratiu de serveis d’actuació de teatre educatiu per la Festa Major (CPV 92312100-2) adjudicat 
per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor d’OH SHOW & 
EVENTS SL, per un preu base de 810,00€ exempts d’IVA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-
2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 4 de setembre de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuació de teatre educatiu per la Festa Major (CPV 92312100-2) adjudicat per la Junta de Govern 
Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor d’OH SHOW & EVENTS SL, per un 
preu base de 810,00€ exempts d’IVA. 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
810,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació musical per la 
Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000699, de 3 de setembre, l’Alcalde va avocar la competència 
delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte 
administratiu de serveis d’actuació de la Cobla Bisbal Jove per la Festa Major (CPV 92312100) 
adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor 
d’Associació Musical Ball de Nit, per un preu base de 1.100,00€ exempts d’IVA, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 



 

Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 4 de setembre de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuació de teatre educatiu per la Festa Major (CPV 92312100-2) adjudicat per la Junta de Govern 
Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor d’Associació Musical Ball de Nit, per un 
preu base de 1.100,00€ exempts d’IVA. 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
1.100,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria de Comunicació 
 
Antecedents 
Des de l’àrea de comunicació es coordina trimestralment la publicació del butlletí municipal L’Àgora.  
 
Per a la impressió s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Arts Gràfiques Cantalozella, amb CIF 
A17062670. 
 
L’empresa ha aportat un pressupost per la impressió: 
BUTLLETÍ de 8 pàgines 

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

 
La impressió de 1.800 butlletins té un cost total de 653,40€ (594,00€ més 59,40€ d’IVA). 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la Junta 
de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats de 
menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Els contractes menors inclosos dins la relació que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern 
hauran de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense 
que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com a contractes menors, i posa de manifest que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 



 

corresponent a l'any 2020. 
 
Legislació aplicable 
Articles 17, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors que es relacionen a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2020. 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Edició del butlletí 
municipal L’Àgora, 
41 

79823000-
9 

920 22001 A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

594,00€ 10% 653,40€ 

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

Decoració Nadal 
2020 

31522000-
1 

338-
2260906 

B65801326 
Seveled 
Solutions SL 

7.710,25 21% 9.329,40 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció nominativa per a l'execució del programa educatiu 
el Montseny a l'escola 
 
Antecedents 
L’any 2017 es signa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda el conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda per al desenvolupament del programa pedagògic 
“El Montseny a l’escola”. CN/2833 Ex. 2017/6078 de la Diputació de Girona, vigent durant els anys 
2017-2020. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 21 de juliol de 2020, ha aprovat concedir un 
ajut nominatiu de 4.200,00€ a aquesta corporació per al desenvolupament del programa pedagògic 
“El Montseny a l’Escola” del Parc natural del Montseny, pel curs 2019-2020. 
 
Per tal de gaudir del finançament esmentat cal que la corporació local sol·liciti una subvenció 
nominativa a la Diputació de Girona. 
 
Legislació aplicable 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
 
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 nominativa a la Diputació de Girona pel finançament, 
amb 4.200,00€, del desenvolupament del programa pedagògic “El Montseny a l’Escola” del Parc 
natural del Montseny, pel curs 2019-2020. 
 
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  
 
 
16.0.- Aprovar la renúncia a la subvenció concedida per la Diputació de Girona per 
l'organització de la Fira del Monestir 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en data 2 de març de 2020, va aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 
7.000,00€ per a l’organització de la Fira del Monestir de Breda a la Diputació de Girona. 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona de 17 d’agost es concedeix un subvenció per 
l’organització de la Fira del Monestir de 3.150,00€. 



 

 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000286, de 31 de març, s’aprova suspendre la celebració de la Fira 
del Monestir i la Festa de l’Ajust previstes pels dies 2 i 3 de maig de 2020. 
 
Pel que es considera oportú renunciar a la subvenció concedida per la Unitat de Gestió de la 
Informació de la Diputació de Girona. 
 
Legislació aplicable 
Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut 
pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19 en el territori de Catalunya 
(publicada en el DOGC en data 29 d’agost de 2020), correspon als Ajuntaments determinar la 
celebració de les festes majors.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la renúncia a la subvenció, de 3.150,00€, concedida per la Unitat de Gestió de la 
Informació de la Diputació de Girona per l'organització de la Fira del Monestir. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a la Diputació de Girona, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- Aprovar la renúncia a la subvenció concedida per la Diputació de Girona per 
l'organització de la Fira de l'Olla 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en data 2 de març de 2020, va aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 
12.500,00€ per a l’organització de la Fira de l’Olla de Breda a la Diputació de Girona. 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona de 17 d’agost es concedeix un subvenció per 
l’organització de la Fira de l’Olla de 3.300,00€. 
 
Les mesures de seguretat vigents per poder celebrar fires impliquen un control de tots els accessos i 
de l’aforament que en tot moment té el recinte, havent de garantir 2,5 metres quadrats per a cada 
assistent. Aquest fet desnaturalitza l’essència de l’esdeveniment i en dificulta l’assistència als 
visitants.  
 
És per això que s’ha pres la decisió d’anul·lar la Fira de l’Olla 2020 i es considera oportú renunciar a 
la subvenció concedida per la Unitat de Gestió de la Informació de la Diputació de Girona. 
 
Legislació aplicable 
Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut 
pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19 en el territori de Catalunya 
(publicada en el DOGC en data 29 d’agost de 2020), correspon als Ajuntaments determinar la 
celebració de les festes majors.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la renúncia a la subvenció, de 3.300,00€, concedida per la Unitat de Gestió de la 
Informació de la Diputació de Girona per l'organització de la Fira de l'Olla. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a la Diputació de Girona, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

18.0.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per finançar actuacions 
adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis 
 
Antecedents 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000585, de 23 de juliol, es va aprovar la sol·licitud a l’Àrea de 
Promoció Econòmica del Diputació de Girona d’una subvenció de 3.000,00€ per les despeses 
generades per finançar les actuacions, previstes per l’Ajuntament de Breda, adreçades a la 
reactivació del teixit comercial i econòmic, derivades de l’impacte de la COVID-19. 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, de 7 de setembre de 2020, s’ha concedit una 
subvenció de 3.000,00€, per a portar terme el programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases reguladores subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades, adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, 
derivades de l’impacte de la COVID-19. 
Convocatòria de subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades, adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis, 
derivades de l’impacte de la COVID-19. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 3.000,00€, per a portar terme el programa de reactivació del 
comerç de Breda concedida per l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Girona. 
 
Segon.- Notificar, si és necessari, l’acceptació aprovada a l’Àrea de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Girona. 
 
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  
 
 
19.0.- Resolució de la convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda 2020 
 
Antecedents 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 29 de gener de 2018, va acordar 
aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per 
entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda. 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 3 de febrer de 2020 ha aprovat la 
Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 
municipi de Breda per l’any 2020. 
 
El RD 463/2020, pel qual es decretava l’estat d’alarma, va establir la suspensió i interrupció dels 
terminis administratius, amb determinades excepcions. Aquest 1 de juny, s’ha reprès o reiniciat el 
còmput de terminis que havien estat suspesos/interromputs.  
 
Pel que fa a les subvencions per activitats realitzades per entitats del municipi de Breda, es reprèn la 
tramitació ampliant el termini de sol·licitud de subvenció fins el 10 de juliol de 2020. 
 



 

Finalitzat el període de presentació de sol·licituds s’han rebut les següents: 
 

REGISTRE DATA I HORA RAÓ SOCIAL NIF 

E2020000722 24/02/2020 
09:22:50 

AMPA ESCOLA MONTSENY G17217001 

E/000008-
2020 

02/04/2020 
20:06:51 

ASSOCIACIÓ DEL SENGLAR BREDA RIELLS G55280713 

E2020001372 16/04/2020 
10:18:01 

ASSOCIACIÓ DONES DE BREDA G55001234 

E2020001636 14/05/2020 
20:36:37 

CLUB PATÍ BREDA G17056904 

E2020001825 29/05/2020 
08:35:50 

UNIÓ ESPORTIVA BREDA G17273905 

E2020001842 29/05/2020 
20:25:47 

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE 
BREDA 

G17955089 

E2020002258 22/06/2020 
13:03:10 

CLUB EXCURSIONISTA BREDA G17917899 

 
Les sol·licituds de subvenció s’han analitzat i valorat d’acord amb els criteris objectius fixats a l’article 
9 de les bases i s’ha proposat un import individualitzat d’acord amb la formula establerta a l’article 11.  
 
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 2020-2022. 
Reglament municipal de subvencions. 
Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda. 
Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 
municipi de Breda. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Concedir a les entitats, associacions i col·lectius de Breda que han concorregut a la 
convocatòria, les subvencions que es relacionen tot seguit: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

2244-000013-2020 AMPA CEIP MONTSENY 661,13 

2244-000017-2020 ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS 448,00 

2244-000018-2020 ASS DONES DE BREDA 1.340,13 

2244-000019-2020 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 

2244-000020-2020 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 

2244-000021-2020 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS 376,50 

2244-000025-2020 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 400,00 

 
Segon.- Disposar la despesa per l’import total de 8.754,75€, distribuïts a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries, del pressupost municipal 2020, següents:  
 

PARTIDA PRESS ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

323 4800300 AMPA CEIP MONTSENY 661,13 

920 4800400 ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS 448,00 

920 4800400 ASS DONES DE BREDA 1.340,13 

341 4800200 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 

341 4800200 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 

334 4800100 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS 376,50 

341 4800200 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 400,00 

 



 

Tercer.- Reconèixer i realitzar el pagament d’una bestreta del 70% de l’import concedit, en aplicació 
de la clàusula 18 de les bases específiques reguladores de subvencions per activitats 
desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT BESTRETA DEL 70% 

2244-000013-2020 AMPA CEIP MONTSENY 462,79 

2244-000017-2020 ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS 313,60 

2244-000018-2020 ASS DONES DE BREDA 938,09 

2244-000020-2020 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 1.935,15 

2244-000021-2020 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS 263,55 

2244-000025-2020 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 280,00 

 
Excepte al Club Patí Breda, a qui per Decret d’Alcaldia 2020DECR000421, de 29 de maig, ja se’ls va 
fer efectiva. 
 
Quart.- Establir com a data límit del termini de justificació de la subvenció concedida el 30 de 
novembre de 2020.  
 
Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el 
període que va de l’1 de desembre de 2019 al 30 de novembre de 2020. 
 
L’import a justificar íntegrament per cadascuna de les entitats, associacions i col·lectius beneficiàries 
és el detallat a continuació: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT IMPORT A JUST 

2244-000013-2020 AMPA CEIP MONTSENY 661,13 

2244-000017-2020 ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS 448,00 

2244-000018-2020 ASS DONES DE BREDA 1.340,13 

2244-000019-2020 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 

2244-000020-2020 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 

2244-000021-2020 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS 376,50 

2244-000025-2020 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 400,00 

 
Cinquè- Notificar el present acord a les entitats, associacions i col·lectius interessades. 
  
Sisè.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació 
 
Setè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
20.0.- Aprovar la Convocatòria de subvencions pel finançament del Programa de reactivació 
del comerç de Breda 
 
Antecedents  
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2020, va acordar 
inicialment les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
En data 7 d’agost de 2020 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 152, i al 
tauler electrònic d’aquesta corporació l’anunci sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores del 
Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
En data 14 d’agost de 2020 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8201, 
l’anunci de referència a les publicacions esmentades. 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública 20 dies hàbils de conformitat amb el que preveu l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, per tal que qualsevol persona interessada presentés al·legacions o reclamacions. 
 
Finalitzat el termini esmentat sense haver rebut reclamacions ni suggeriments, tal i com s’establia en 
l’acord del Ple de la Corporació de 27 de juliol de 2020, es consideren aprovades definitivament les 
Bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 



 

Emès informe de la secretaria intervenció s’ha redactat la Convocatòria de subvencions pel 
finançament del Programa de reactivació del comerç de Breda en els termes següents: 
 

“Exp.- 2244-000026-2020 – X2020001392 
 

Convocatòria de subvencions pel finançament del Programa de reactivació del comerç de 
Breda 

 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva pel finançament del Programa de reactivació del 
comerç de Breda d’acord amb les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del 
comerç de Breda publicades al BOP de Girona, número 152, del 7 d’agost de 2020. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 7.500,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 431 48000 Reactivació comerç local 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’1 d’octubre de 2020 i finalitzarà el 31 de 
desembre del mateix. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones 
interessades a la pàgina web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que 
preveuen aquestes bases, si escau, a través de l’ETRAM  
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=076). 
 
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica 
admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-
fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/. 
 
En el cas de persones físiques també podran presentar les sol·licituds de manera presencial a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada al Cr. Nou, 3 Bxs. de Breda, amb prèvia sol·licitud de cita 
prèvia (per trucada telefònica al 972870012) 
 
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada: 
 

- Si la sol·licitud reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores des de l’OAC 
s’atorgarà a la persona beneficiària una de les 250 targetes regal. 

- Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, es 
requerirà la persona sol·licitant per a què, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o 
adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es 
considerarà que desisteix de la seva petició. 

 
4. Import de les subvencions 
L’import de les subvencions és de 30,00€ per cadascuna de les 250 targetes. 
 
Les targetes s’assignaran de manera automàtica a les primeres 250 persones que les sol·licitin 
acreditant una despesa igual o superior a 100,00€ en establiments comercials i de restauració del 
municipi. 
 
Només es podrà presentar una sol·licitud per persona, en cas contrari, només es tindrà en compte la 
primera sol·licitud presentada i la resta no s’admetran. 
 
5. Àmbit temporal 
Les targetes d’ajut en establiments comercials i /o de restauració del municipi de Breda tindran 
validesa fins a realitzar la despesa de 30,00€, que com a molt tard caldrà fer abans del 31 de 
desembre de 2021. 
 
6. Criteris de valoració 
Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables seran 
verificacions administratives: Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de 



 

despeses presentades per les persones estiguin acompanyades de la documentació justificativa 
(factures i/o tiquets de compra). 
 
7. Termini de resolució, notificació i justificació 
Automàtica amb l’entrega de les sol·licituds 
 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona, en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma 
postestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l’Alcaldia de la corporació, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la concessió. 
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i en el lloc web de l’Ajuntament i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG 
juntament amb l’extracte.” 

 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
Bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la Convocatòria de subvencions pel finançament del Programa de reactivació del 
comerç de Breda, en els termes establerts en els antecedents. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 7.500 euros amb càrrec al pressupost d’enguany a l’aplicació 
pressupostària 431 48000 Reactivació comerç local. 
 
Tercer.- Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença l’1 d’octubre de 2020 i 
finalitza el 31 de desembre del mateix. 
 
Quart.- Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis als taulers d’anuncis físic i electrònic 
de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la Base Nacional de Datos de 
Subvenciones.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
21.0.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a l’AMPA de l'Institut 
Vescomtat de Cabrera a Breda i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000481, de 19 de juny, s’aprova la subscripció d’un conveni 
específic amb l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera – Breda per subvencionar la compra de 
llibres per reciclatge dels alumnes del centre, vàlid des del 2020 al 2022. 
 
El mateix Decret Autoritza i disposa el pagament de 1.000,00€, a l’AMPA de l’Institut Vescomtat de 
Cabrera – BREDA amb CIF G55237531, amb càrrec a l’aplicació 324 4800301 del pressupost 2020 
de la corporació. 
 



 

Segons informe que consta en l’expedient 2244-000014-2020, els representants de l’AMPA de 
l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda han aportat la documentació justificativa de la despesa 
realitzada per la compra de llibre del projecte de reciclatge, 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 2020 – 2022. 
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 l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda 
G55237531. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament del 30% de la subvenció concedida, segons estableix el conveni 
regulador de subvencions nominatives que atorga a l’associació esmentada una subvenció de 
1.000,00€ per a l’adquisició de material educatiu 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  
 
 
22.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
22.1.- Modificació del contracte menor d’obres de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
En data 6 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la següent contractació: 
 

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 

 
Una vegada adjudicat la regidoria de serveis ha informat de la necessitat de reduir les prestacions 
contractades i l’empresa Fundació Acció Baix Montseny ha presentat un nou pressupost ajustat a les 
noves necessitats.  
 
Vist que s’ha de formalitzar una modificació de les condiciones del contracte menor adjudicat, les 
parts acorden per mutu acord la revisió de les condicions contractuals.  
 
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.- Modificar els acords relatius a l’adjudicació del contracte menor d’obres de la regidoria de 
serveis aprovats per la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2020, establint-los en els termes 
següents.  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pintar 
senyalització 
horitzonal 

45233221-4  459_61900 G61784898 
Fundació Acció 
Baix Montseny 

6.152,31 21% 7.444,30 

 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i disposició de la despesa per un import de 4.552,85 euros 
a càrrec de l’aplicació 459_61900 
 
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
22.2.- 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 

Poda arbres 77340000-5  171_21000 G61784898 
Fundació Acció 
Baix Montseny 

2.339,35 21% 2.830,61 

Treballs realitzats 
zona Cal Batlle 

50800000-3  171_21000 40950224N Lluís Illa Pla 3.163,45 21% 3.827,78 

 
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  
 
 
22.3.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de promoció econòmica 
 
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 

Treballs a realitzar per 
arranjar l’avaria en el 
cable 

50711000-2 920 22001 
B-
17937434 

Brecubat 
SL 

620,41 21% 750,70 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra d'eines 
per la brigada de 
jardineria 

39241200-5  171_21300 B61607842 
Tallers 
Agrícola 
Tordera, SL 

602,30 21% 728,78 

 
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  
 
 



 

22.5.- 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/2020/1218 09/09/2020 A151 1.961,77 B17492265 
ABASTAMENTS D'AIGUA DEL 
TORDERA, S.L. 160 61900 

2 F/2020/1223 10/09/2020 2020//201787 711,36 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L. 1532 21000 

3 F/2020/1224 14/09/2020 Emit- 406 1.694,00 B17431891 ROSELL EXCAVACIONS, SL 136 21000 

4 F/2020/1226 14/09/2020 1322 983,73 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

5 F/2020/1285 22/09/2020 1 122 3.444,60 B17937434 BRECUBAT S.L. 342 2120003 

8 F/2020/1337 28/09/2020 C03-20 660,00 46401806L VALLS TRABAL, HECTOR 334 2260902 

        9.455,46         

 
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.  
 
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 9.455,46 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
22.6.- Aprovar el contracte menor de subministrament d'alcaldia 
 
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 

1 palet A4 
reciclat 

30197643-
5 

920 22000  79304557M 
Susanna Puig 
Formiga 

793,67 164,57 948,24 

 
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  
 
 
23.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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