
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000046  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 de novembre de 2020 
Hora d’inici:  21:00 h 
Hora de fi: 21:30 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
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.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de 
seguretat viària i l'annex 4 en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre 
 
Antecedents 
L’any 2016 es signa amb el Servei Català de Trànsit el conveni marc de col·laboració en matèria de 
seguretat viària i l’annex relatiu als control d’alcoholèmia. 
 
L’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, relatiu a l’adaptació de 
convenis vigents, estableix en 4 anys la vigència dels convenis vigents sense termini o bé amb 
pròrroga tàcita per un temps indefinit. 
 
Pel que s’informa per part de Servei Català de Trànsit que els convenis signats amb aquesta 
corporació restaran automàticament extingits en data 2 d’octubre de 2020. 
 
Segons s’ha informat per part de la Secretaria-Intervenció i el Cap de la Guàrdia Municipal és voluntat 
de la corporació la subscripció d’un nou conveni de col·laboració i l’annex 4 relatiu als controls 
d’acoholèmia. 
 
Legislació aplicable 
Article 49.h) i apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció d’un nou conveni de col·laboració i l’annex 4 relatiu als controls 
d’acoholèmia amb el Servei Català de Trànsit, amb la redacció que ha continuació es recull: 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE ............. EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell,director del Servei Català de Trànsit. 
 
D’una altra, el/la senyor/a......., alcalde/essa de l'Ajuntament de ....... 
 
 



 

ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 22 
de setembre de 2020.  
 
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de .........., de conformitat amb l'article 21.1b de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1a del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
1.Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de 
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions 
de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre 
l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya 
pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei 
Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el 
Departament d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el 
Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament. 
 
2.Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, s’atribueix als 
municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà 
d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les 
infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a 
una altra Administració. 
 
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de 
trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies 
ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits 
urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 
 
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació 
amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a 
la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat. 
 
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals, donada la 
importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla de 
seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats 
públiques i privades en la millora de la mobilitat segura,és la d’establir un marc de col·laboració en 
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar 
una participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les 
polítiques de seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni 
marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de ...... en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat 
viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.  
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
El Servei 



 

Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi d’acord amb les 
accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual s’adhereixen les parts. 
 
Igualment, l’SCT es compromet a planificar-les directrius de les policies locals en matèria de seguretat 
viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a facilitar informació sobre 
l’accidentalitat urbana del municipi. 

 
3. Compromisos de l’Ajuntament  

 
L’Ajuntament es compromet a: 
 

a) Col·laborar amb l’SCT per a la millora de la seguretat viària en el municipi.  
 
b) Conservar en perfecte estat el material, si s’escau, cedit per l’SCT als vigilants municipals. 

 
4. Normes de col·laboració  
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legislació vigent, la 
normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun dels convenis específics, tenint en 
compte la naturalesa de la col·laboració i acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària. 
 
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, prèviament, definida 
i regulada en un conveni específic. 
 
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser aprovats i signats pels 
representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de ...... 
 
5. Contingut dels convenis específics 
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present conveni ha de ser 
objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que preveu la normativa vigent. 
 
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer període de vigència 
del present conveni es desenvolupen als annexos 1 a 8. 
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es concretaran en el si 
de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 
control,a què es fa referència en el pacte sisè. 
 
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha 
d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu 
defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els 
encarregats de portar a terme els convenis específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la 

seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics en els quals es 

concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el contingut i els límits fixats per 
aquest conveni. En aquests casos, la comissió, després d’analitzar la situació creada, decidirà la 
manera d’actuar per resoldre-les. 

 
3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, es 
consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni als efectes de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
7. Vigència del conveni 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys. En 
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest,les parts podran acordar unànimement la pròrroga 
per un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específics signats i 
vigents. 



 

 

8. Extinció del conveni 
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 
perquè s’ha incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, 
s’estarà al que disposa el pacte novè. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
L’extinció d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específica signats i vigents. 
 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb 
dos mesos d’antelació. Aquest procés l’haurà de controlar la comissió o, en el seu defecte, el 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, havent de garantir la correcta 
finalització de les accions pendents d’execució, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre d’altres, els supòsits 
anteriors. 
 
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè 
compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts.  
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va 
adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. 
 
10. Protecció de dades 
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de l’aplicació 
d’aquest conveni resten subjectes al que estableix la Llei orgànica3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades),sens perjudici de l’aplicació de la 
legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa. 
 
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un tractament o edició informàtics, ni 
transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’acció. 
 
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva conservació, a 
altres persones. 
 
11. Finançament o implicacions econòmiques 
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de ... no comporta ni preveu cap 
despesa econòmica entre les parts. 
 
12. Interpretació i jurisdicció 
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que estableixen els articles 4 i següents, i 
sens perjudicique s’hi apliquin els seus principis compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que 
es puguin presentar. 
 
Aquest conveni es regeix pels seus pactes,per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya,i per la normativa sectorial corresponent, així com per les 
normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic en 
general. 



 

 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió 
o, en el seu defecte,del responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, les possibles 
controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos 
possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin 
plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit    Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell     xxxxxxxxxxxxxxx 
Director         Alcalde/essa 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020)” 
 
“ANNEX 4 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS 
D’ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE ............. 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit. 
De l’altra, el/la senyor/a ......., alcalde/essa de l'Ajuntament de ........ 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 22 
de setembre de 2020. 
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de .........., de conformitat amb l'article 21.1 b de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de 
col·laboració.  
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies urbanes 
demostra la significativa participació dels excessos d'alcohol en conductors en la producció 
d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de ............. consideren aconsellable vigilar i 
controlar el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar  els nivells de seguretat 
viària. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració 
mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un etilòmetre a l'Ajuntament de 
............. Aquesta col·laboració es subjecta als pactes següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels nivells d'alcoholèmia dels 
conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes de .......... Per 
aquest motiu, el Servei Català de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un etilòmetre, d'acord amb el que 
s'estableix en el pacte segon. 
     
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de ..........., es compromet a: 
a) Cedir temporalment l'ús d’un etilòmetre per a la seva utilització per part dels vigilants d'aquest 

municipi. 
b) Facilitar el material fungible necessari per fer els controls d’alcoholèmia, com broquets, cinta 



 

d’impressora i rotllo de paper. 
c) Es procedirà a la retirada de l'etilòmetre: 

a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter rotatiu ho 
requereixi, d'acord amb la programació establerta a l'efecte; quan per causes no justificades, 
no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls d’alcoholèmia, o es detecti un 
ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes en aquest conveni.  

b. Per efectuar les reparacions d’avaries que puguin sorgir, així com per passar les operacions 
de control metrològic.  

d) Quan el Servei Territorial de Trànsit de .......... procedeixi a la retirada de l’etilòmetre, aquest s’ha 
de retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el moment de cedir-lo. En aquest sentit, el 
Servei Català de Trànsit declara que els béns aportats per fer efectiva aquesta cooperació estan 
en perfecte estat  de conservació i funcionament. 
 

3. Compromisos de l'Ajuntament de ........... 
L'Ajuntament de ........... es compromet a: 
a) Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest conveni. 
b) Fer un ús correcte de l'etilòmetre.  
c) Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al Servei Català de 

Trànsit, els qüestionaris estadístics d'alcoholèmia amb el model que s’adjunta, degudament 
formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius com per als negatius.  

d) Informar el Servei Territorial de Trànsit de ........... les avaries que puguin sorgir en l’etilòmetre. 
e) Quan el Servei Territorial de Trànsit de .............. procedeixi a la retirada de  l’etilòmetre, aquest 

s’ha de retornar en idèntiques condicions a les que tenia quan es va procedir a cedir-lo. 
f) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui requerit pel Servei 

Català de Trànsit. 
En aquest aspecte, ha de col·laborar en la realització de controls d'alcoholèmia que li requereixin 
altres policies locals del seu entorn geogràfic, sense que suposi necessàriament la sortida del seu 
terme municipal, en els casos en què aquests no disposin d'etilòmetres evidencials. 

g) El nombre d'agents de la Policia Local encarregats d'operar amb l’etilòmetre ha de ser l’adient per 
utilitzar-lo correctament.  

h) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions prefixades 
per l’Ajuntament. 
 

4. Termini de vigència del conveni  
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la seva signatura, 
pròrroga inclosa. 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o perquè s’hagi 
incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se n’hagi 
acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, 
s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 

La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos 
mesos d’antelació. 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automàticament que 
aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els efectes. 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació 
o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de les parts, a través del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc de col·laboració. 
 
5. Efectes de l'extinció del conveni 
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de ................ ha de retornar al 
Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idèntiques condicions a com va ser lliurat.  
 
6. Document de lliurament de material  
Amb la finalitat de concretar el lliurament objecte d’aquest conveni, el Servei Territorial de Trànsit de 
....... ha de trametre el document de lliurament de material a l’Ajuntament de ......., on s’ha de 
concretar l’aparell i/o material que es cedeix d’acord amb el que disposen els pactes d’aquest 
conveni. 
 



 

7. Interpretació i jurisdicció 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit  Per l’Ajuntament 
Juli Gendrau i Farguell   xxxxxxxxxxxxxxx 
Director     Alcalde/essa 
 
(Per autorització. Resolució de 22 de setembre de 2020) 
 

 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Servei Català de Trànsit. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 

 
2.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’actes de les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local de data 26 d’octubre i 2, 9 i 16 de novembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
3.0.- Aprovar l'Addenda pel 2021 del Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament 
del projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies" 
 
Antecedents 
Des de l’any 2010 s’està desenvolupant el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, consensuat 
entre diferents administracions locals. Aquest projecte és una iniciativa de desenvolupament local del 
territori que s’estructura al voltant d’un itinerari que connecta els diferents municipis (des del 
Montseny fins el mar) seguint els cursos fluvials de la Tordera, la riera d’Arbúcies i d’altres afluents. 
 
Els diferents municipis que participen en la iniciativa ja han realitzat diverses actuacions del projecte a 
través de convenis i acords subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva. Entre elles, la redacció 
d’una memòria valorada de les actuacions d’adequació i senyalització de l’itinerari, la definició i 
registre de la marca “TOURDERA” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i la creació de la imatge 
gràfica i del manual de senyalització de la ruta. 
 
Per tal d’executar el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i per tal d’afavorir el 
desenvolupament econòmic entorn d’aquesta iniciativa, és necessari impulsar l’adequació dels 
itineraris, la promoció turística, i la creació i comercialització de productes turístics, en col·laboració 
amb els diferents agents públics i privats del territori. 
 
És per això que el Consell Comarcal de la Selva s’ha encarregat de la gestió de les actuacions 
realitzades fins al moment dins del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i que disposa dels 
mitjans, l’equip tècnic i l’expertesa necessària per continuar portant a terme aquesta gestió, a través 
del Servei de creació, gestió, manteniment i promoció de rutes que actualment ja gestiona més de 
870 km d’itineraris. 
 
Per tal de continuar amb les tasques iniciades es va signar un conveni de col·laboració, aprovat pel 
Ple de la corporació en sessió del 28 de gener de 2019, per al desenvolupament del projecte “Ruta de 
la Tordera i riera d’Arbúcies” vigent de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2022. 
 
Pel desenvolupament de les tasques establertes en el marc del conveni per l’any 2021 i els costos 
que se’n deriven, des del Consell es proposa l’aprovació d’una addenda econòmica al conveni marc. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia per part de secretaria intervenció. 
 
Legislació aplicable 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL). 
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats 
del sector públic local. 
Acord de Ple de la Diputació de Girona de data 20 de març de 2018 pel que s’aproven els requisits 
bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable als ens 
locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern dels Ens Locals de la 
província de Girona. 
Acord de Ple de de l'Ajuntament de Breda de 23 de juliol de 2018 pel qual s’aprova l’adhesió a l’acord 
adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 
70 de 11 d’abril de 2018, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern. 
Capítol VI, arts. 47 a 53, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula 
els convenis, definició i tipus, requisits i eficàcia, etc. 
 



 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’Addenda pel 2021 del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la 
Selva per al desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies", en els termes en 
que figura en l’expedient. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 1.804,95€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 432 - 4650000 del 
pressupost municipal per l’any 2021.   
 
Es subordina l'autorització i la disposició de la despesa al fet que el pressupost de 2021 disposi de 
crèdit suficient i sigui aprovat amb caràcter definitiu.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar el contracte menor d’obres d’esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, 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 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pintar zona bar 
Camp de 
Futbol 

45442100-8 342_2120001 40287231V 
Pablo Godoy 
Morillo 

750,00 21% 907,50 

 



 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Adjudicar el contracte de serveis d'assistència informàtica i consultoria 
 
Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 13 d’octubre de 2020, s’aproven tant 
l’expedient de contractació del servei d’assistència informàtica i consultoria a l’Ajuntament de Breda 
(CPV 72600000-6), mitjançant procediment obert procediment simplificat, oferta econòmicament més 
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva licitació com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de serveis. 
 
En data 5 de novembre de 2020 es reuneix la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura de 
l’arxiu A i la qualificació de la documentació que conté, d’acord amb el que preveu el Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
En data 12 de novembre de 2020 es procedeix a l’obertura dels arxius B proposició econòmica i 
documentació quantificable de forma automàtica.  
 
Al final, segons acta emesa i signada pels membres de la mesa de contractació es proposa a la Junta 
de Govern Local, com a òrgan de contractació, la contractació de Josep Cusachs Albó SL, amb CIF 
B17699109, com a responsable de l’oferta que ha obtingut millor puntuació en la valoració de les 
ofertes presentades i per tant esdevé l’oferta més avantatjosa per la Corporació. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia emès pel secretari-interventor.  
 
Legislació aplicable 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).  
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte l’expedient de contractació del servei d’assistència informàtica i 
consultoria a JOSEP CUSACHS ALBÓ SL amb CIF B17699109, d’acord amb les següents 
condicions: 
 
Preu el contracte: 24.480,00€ ( 5.140,80 IVA) 29.620,80€ (IVA inclòs) 
Data inici del contracte: 1 de desembre de 2020 
Data de finalització: 30 de novembre de 2024 
 
El servei es prestarà d’acord amb les condicions previstes en el Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de preescripcions tècniques, i l’oferta presentada pel licitador, que inclou els 
següents serveis :  
 

Compromís d’assistència i treball presencial, si 
s’escau, a les dependencies municipals de Breda 
per atendre les diferents àrees i serveis 

3 dies/setmana 



 

municipals, amb un periodicitat mínima de 

Temps de resposta pel que fa a manteniment 
correctiu amb assistència presencial necessària 

De 0 a 1 hora 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’indica:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (AD) 

2020 920.227.06 617,10€ 

2021 920.227.06 7.405,20€ 

2022 920.227.06 7.405,20€ 

2023 920.227.06 7.405,20€ 

2024 920.227.06 6.788,10€ 

 
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari perquè dins dels cinc dies següents a la notificació dels presents 
acords manifesti la seva conformitat al contracte.   
 
Quart.- Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el procediment de 
contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Breda. 
 
Cinquè.-  Comunicar els presents acords 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  
 
 
6.0.- Aprovar contracte menor de serveis de la regidoria d'ensenyament 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 



 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Arreglar porta Escola 
Bressol 

45421160-
3 

323 
2120002  

A08722076 
Cristalleria 
Morató SA 

669,10 140,51 809,61 

 
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.- Aprovació d'un contracte menor de serveis de l'Àrea de Cultura 
 
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 

Disseny de la façana 
exterior del Museu 
Municipal Josep 
Aragay 

79822500-
7 

333 21200  43671937C 
Jordi Callís 
Ferrer 

5.050,00 21 6.110,50 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  



 

 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Autoritzar l'augment de la quantia estipulada en el Conveni de col·laboració per al a gestió 
del servei d'aliments a la població per l'anualitat 2020 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, del 17 de febrer de 2020, aprovava la concessió d'una subvenció 
nominativa i el conveni que la regula per a la gestió del servei d'aliments de Càritas Diocesana a la 
població de Breda pels anys 2020, 2021 i 2022.  
 
Per aquest 2020 el pressupost municipal contemplava destinar 5.000,00€, del total de la partida 231 
4800000 Atencions benèfiques i assistencials, al servei d’aliments. 
 
Degut a la crisi sanitària i social causada per la pandèmia del virus SARS-CoV-2 s’ha notificat, des de 
Càritas Diocesana de Girona – Breda, un augment considerable dels usuaris del servei d’aliments el 
que ha causat un augment en la despesa d’adquisició, fins al punt que al mes d’octubre ja s’havia 
generat una despesa superior als 5.000,00€ concedits i es preveu de 6.500,00€ fins a finals d’any. 
 
Pel que en data 4 de novembre de 2020, amb registre E2020004260, es sol·licita, per part de Càritas 
Diocesana de Girona – Breda, que la corporació local assumeixi, en el cas de disponibilitat 
pressupostària, els 1.500,00€ de diferència en la despesa i que pel proper 2021 la partida 
pressupostària sigui de 7.000,00€. 
 
Per donar resposta a la sol·licitud es considera oportú modificar la clàusula 12 del conveni signat per 
totes les parts en el seu primer paràgraf on estableix: 
 
L’Ajuntament destinarà els anys de vigència del conveni una subvenció de 5.000,00 euros per cobrir 
la demanada d’aliments que no es pugi satisfer amb donacions en espècie, establerta en la partida 
pressupostària 231_4800000. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 
Bases d’execució del Pressupost municipal 2020 
Art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
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 modificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Breda i Càritas de 
Breda per a la gestió del servei d’aliments a la població de Breda redactat en els següents: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BREDA I CÀRITAS BREDA PER A 
LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ALIMENTS A LA POBLACIÓ 
 
D’una banda, l’alcalde de l’Ajuntament de Breda, Sr. Dídac Manresa Molins amb DNI núm. 
45548071K actuant en nom i representació de dita institució, amb NIF P1703000H.  
 
I d’una altra, el Sr. Josep Tornés Nonell, amb DNI núm. 77.889.007-J actuant com a President de 
Càritas Breda i la Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI núm. 40.283.724-Y, Directora de 
Càritas Diocesana de Girona, actuant en nom i representació de Càritas Diocesana de Girona, amb 
NIF R1700016G.  
 



 

MANIFESTEN 
 

I. Que en data 28 de març de 2017 Càritas Breda, Càritas Diocesana de Girona i l’Ajuntament 
de Breda van signar el conveni de col·laboració per a la gestió del servei d’aliments a la 
població 2017-2018. 

 
II. Que el conveni signat estableix en el punt 21 “... una vigència de dos anys, fins el dia 31 de 

desembre de 2018, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.” 
 

III. L’any 2019 es va aprovar la primera d’aquestes pròrrogues, vigent fins el 31 de desembre de 
2019. 
 

IV. Que l’Ajuntament de Breda té dintre dels seus objectius programàtics procurar per una 
integració social, laboral, cultural i econòmica de tots els seus vilatans, amb especial cura per 
aquelles persones que es troben en processos d’exclusió social, pobresa o marginació social.  

 
V. Que Càritas Breda (en endavant Càritas) pertany a Càritas Diocesana de Girona, una 

institució de l’Església catòlica, amb reconeixement civil com a institució sense afany de lucre, 
que té per missió acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió 
social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés de promoció i 
desenvolupament personal integral, analitzant i incidint a les causes de la pobresa i treballant 
per la justícia social. 

 
VI. Que ambdues institucions desitgen enfortir els lligams de cooperació institucional per fer més 

eficaç les accions de suport i promoció social de les persones i famílies de Breda que es 
trobin en risc o situació de pobresa o exclusió social. 

 
VII. Que mitjançant el present conveni de col·laboració, les parts determinen el protocol que regirà 

el servei d’aliments al poble de Breda. 
 
VIII. Que tots els acords continguts en aquesta pròrroga del conveni respecten en tot moment la 

legislació vigent en matèria de serveis socials a Catalunya, en especial, allò referit a la 
distribució competencial de les administracions públiques i a les funcions que s’atorguin en tot 
moment a les entitats d’iniciativa social, com ara Càritas. A tal efecte, L’Ajuntament de Breda, 
a través dels seus Serveis Socials, és l’ens competent que ha de vetllar per la cobertura de 
les necessitats bàsiques de la població. 

 
Les parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per celebrar aquest acte i subscriuen els següents, 
 
PACTES 
  
Primer.- El servei d’aliments tindrà per objectiu ajudar a cobrir, necessitats puntuals i molt concretes 
d’alimentació i si és possible també d’higiene tot fomentant un consum responsable, saludable i 
econòmicament sostenible. 
 
Segon.- La gestió del servei anirà a càrrec de Càritas.  
 
Tercer.- Les parts acorden el següent protocol de funcionament:  
  
1. El servei atendrà totes les persones que per barem econòmic entrin al servei i preferentment les 
demandes de persones afectades per diversos factors de risc o d’exclusió (atur, manca de salut, 
rendes baixes, aïllament social, irregularitat administrativa, precarietat o manca d’habitatge ...).  
 
2. Les persones ateses vindran derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament/Consorci, amb una 
derivació per escrit on constin les dades familiars bàsiques consensuades amb Serveis socials i la 
demanda temporalitzada que s’efectua al servei d’aliments. 
 
3. En els casos en què la persona acudeixi directament a Càritas, se l’acollirà per tal d’escoltar la 
seva demanda, informar-la i derivar-la als Serveis Socials de l’Ajuntament/Consorci, amb la 
informació corresponent perquè aquests puguin establir el pla de treball o intervenció que considerin 
adient.      
 
4. El servei d’aliments es portarà a terme a un local discret, que permetrà atendre les persones 
dignament i oferir els aliments en format autoservei. Al mateix temps el local reunirà les condicions 



 

d’higiene i salubritat per als aliments. El local serà propietat de l’Ajuntament o bé aquest assumirà el 
cost del lloguer i consums.  
 
5. La freqüència d’obertura del servei serà dimecres a les tardes, segons l’horari establert pels 
voluntaris/àries 
 
6. Es comptarà amb un equip de voluntaris, que tenen entre les seves funcions, les següents:  

- Acollida de les persones que acudiran al servei 

- Assessorament per a la confecció de la cistella bàsica d’aliments 

- Gestió del magatzem i reposició dels productes 

- Tramitació de la documentació acordada. Registre de dades i entregues. 

- Gestió de la base de dades 

- Traspàs d’informació al responsable de Càritas per a l’elaboració d’informes i memòria anual 

- Compra d’aliments quan les aportacions del Banc D’aliments o de particulars o empreses no 
siguin suficients per cobrir tota la demanda.  

- Transport d’aliments 

- Comptabilitat i gestió del magatzem. 
 
7. Es designarà un voluntari com a responsable del servei, com a referent per a les entitats que 
proporcionen el producte i assistirà a les reunions de coordinació que s’escaiguin. 
 
8. Les ajudes d’alimentació es faran mitjançant un sistema de cistella bàsica, de composició 
variable segons el nombre i característiques de la unitat familiar, amb periodicitat adient vinculada al 
pla de treball.  
 
9. Hi haurà un barem econòmic que establirà l’accés o no al servei i la contribució econòmica de les 
famílies al projecte. Aquesta vindrà assignada des dels Serveis Socials seguint uns barems 
econòmics consensuats prèviament entre Serveis Socials i Càritas.  
 
La contribució econòmica s’assignarà en funció de la capacitat econòmica de cada família, 
contemplant la possibilitat que la persona no hagi de contribuir econòmicament si la seva situació ho 
justifica. 
 
La contribució econòmica és en qualitat de donació, no relacionada amb els aliments que s’ofereixen. 
La corresponsabilitat dels participants és un dels valors fonamentals del recurs i amb ella es busca 
que el participant sigui el protagonista del seu procés de sortida de la situació d’exclusió. La 
corresponsabilitat es treballa principalment a través de la participació activa en recursos formatius i 
contribuint al recurs a través de la contribució econòmica, que es destinarà a accions 
complementàries vinculades al treball promocional.  
 
La contribució econòmica és una aportació simbòlica que permet treballar aquest valor de la 
corresponsabilitat i que dignifica a les persones beneficiàries d’aquest recurs.  
 
10. Es treballarà, juntament amb el Serveis Socials, per poder oferir accions formatives relacionades 
amb l’alimentació saludable i econòmica, la higiene familiar, neteja de la llar i remeis casolans per tal 
d’afavorir un major grau d’autonomia i empoderament de les famílies participants al servei d’aliments i 
major sostenibilitat en llurs economies. 
 
11. Càritas adquirirà els aliments necessaris per la confecció de la cistella bàsica i Ajuntament i 
Càritas buscaran fórmules per tal d’abaratir al màxim el cost de les cistelles, ja sigui a través 
d’aliments procedents del banc d’aliments i d’empreses col·laboradores. Sempre que sigui necessari 
es complementarà el producte procedent de donacions amb altres que s’hauran de comprar per tal de 
poder oferir unes cistelles equilibrades.  
 
12. L’Ajuntament destinarà els anys de vigència del conveni una subvenció per cobrir la demanda 
d’aliments que no es pugui satisfer amb donacions en espècie, establerta en les partides 
pressupostàries i els imports següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2020 231_4800000 6.500,00€ 

2021 231_4800001 7.000,00€ 

2022 231_4800001 7.000,00€ 

 



 

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà, al número de compte ES53 2100 9046 9902 
0001 9550, de la manera següent:  
 

 El primer pagament serà del 70 % de l’import total de la subvenció atorgada en un termini 
màxim d’un mes a comptar des de la resolució.  

 El segon pagament, del 30 % restant, es realitzarà després de la justificació deguda i correcta 
de l’activitat.  

 
Els beneficiaris presentaran abans del 30 de novembre de cada any, de vigència del conveni, el 
compte justificatiu de l’activitat, els ingressos i les despeses a través del model que consta a l’annex I 
del conveni. 
 
En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.  
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau 
s’efectuïn, l’Ajuntament de Breda podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements 
que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 
subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. En canvi, si el cost de 
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia 
inicialment atorgada. 
 
El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any l’aprovació 
de la convocatòria. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués 
presentat, es requerirà al beneficiari que la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, amb l’advertiment que en cas que no ho faci es 
procedirà a revocar la subvenció. 
 
Quant a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28 del 
Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament de Breda, el beneficiari pot demanar, abans que 
acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. 
Igualment es podrà demanar una pròrroga d’execució amb les mateixes condicions. L’Ajuntament 
estimarà o desestimarà discrecionalment la proposta, amb la valoració prèvia de la petició. 
 
13. L’Ajuntament assumirà els cost del transport d’aliments des del magatzem central del Banc 
D’aliments fins a Càritas, i posarà a disposició de Càritas personal de la brigada per a la descàrrega 
dels aliments.  
 
14. Càritas emprarà un sistema de recollida de dades que permetrà elaborar informes sobre el volum 
de persones ateses 
 
15. Càritas combinarà la seva acció amb espais de formació i reflexió que permetin reorientar l’acció, 
juntament amb la xarxa de serveis d’aliments de Càritas al Bisbat de Girona. 
 
16. Els serveis generals de Càritas Diocesana de Girona oferiran assessorament tècnic i informàtic 
al servei d’aliments de Càritas Breda. 
 
17. S’establirà un espai de coordinació periòdica entre els serveis socials i Càritas per tal 
d’intercanviar informació i vetllar pel bon funcionament del recurs. 
 
18. Al finalitzar l’any Càritas Breda lliurarà a l’Ajuntament una memòria explicativa referent al 
desenvolupament del servei durant l’any. 
 
19. Les parts implicades compliran amb les disposicions vigents, que siguin d’aplicació, en matèria 
fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat, higiene en el treball o protecció de dades de caràcter 
personal. 
 



 

20. Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest conveni de 
col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions tècniques i/o polítiques que es creguin 
pertinents. 
  
21. S’acorda una vigència de tres anys, fins el dia 31 de desembre de 2022, improrrogables. 
 
La denúncia del conveni, si és el cas, haurà de ser expressa i formalitzar-se amb una antelació 
mínima de dos mesos al seu venciment per tal d’organitzar una correcte gestió del servei.  
  
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts els signen en 
data de la signatura electrònica. 
 
L’alcalde de Breda       El president de Càritas Breda                    
Sr. Dídac Manresa Molins                                           Sr. Josep Tornés Nonell 
 
La Directora de Càritas Diocesana de Girona 
Sra. Dolors Puigdevall Dalmau 
 
Annex I 

 
Compte justificatiu 
 
1. Dades d’identificació 

Nom de l’entitat:   

NIF:   

Adreça social:   

Telèfon fix:  

Telèfon mòbil (Obligatori):  

Correu electrònic (Obligatori):  

 

2. Dades d’identificació de la persona signant de la declaració 

Nom i cognoms:  

NIF:  

Càrrec que ocupa:  

 

3. Declaració 

 
La persona signant DECLARA: 
 
Primer.- Que s’han realitzat/executat les activitats derivades de l’objecte subvencionat. 
 
Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat per la qual es va concedir. 
 
Tercer.- Que en el supòsit que la despesa justificada sigui inferior a l’import inicialment pressupostat, 
renunciem a la part proporcional de la subvenció atorgada no justificada. 
 
Quart.- Que l’Associació ha dut a terme els programes o activitats objecte de la subvenció amb el 
següent balanç econòmic: 
 

Detall de finançament Import (€) 

Subvenció de l’Ajuntament de Breda  

Fons propis  

Altres aportacions (detall )  

  

  

  

Total finançament  

 
Cinquè.- Que els documents acreditatius de la despesa de l’actuació han estat aprovats per 
l’Associació i són els següents: 
 
Relació de despeses detallada i signada pel secretari de l’Associació 
 



 

Núm. factura Data factura Tercer NIF/CIF Descripció Import 

      

      

      

      

 
El/La secretari/ària de l’Associació 
_______________________________ 
Nom i cognoms  
________________________________________ 
DNI  
___________________________________ 
CIF Entitat  
 
El/La representant de l’Associació 
______________________________ 
Nom i cognoms 
 
Breda, _____ de ___________________ de __________ ” 
 
Segon.- Notificar el present acord a Càritas de Breda i a Càritas Diocesana de Girona. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Autoritzar la compatibilitat de l’activitat professional liberal del Sr. X.R.C en relació a les 
funcions públiques que exerceix com arquitecte tècnic al servei de l’Ajuntament de Breda.  
 
Antecedents 
En data 11 de novembre de 2020 el Sr. X.R.C ha sol·licitat que sigui autoritzada la compatibilitat del 
lloc de treball com a arquitecte tècnic municipal a temps parcial amb l’exercici lliure de la professió 
d’arquitecte tècnic liberal, tenint en compte que no realitzarà l’activitat en l’àmbit del municipi de 
Breda. 
 
Consta a l’expedient un informe favorable de secretaria intervenció. 
 
La competència per resoldre sobre l'autorització de la compatibilitat correspon a la Junta de Govern 
Local en virtut dels acords de delegació de competències efectuades pel Ple de l’Ajuntament de 
Breda en data 20 de juny de 2019.  
 
Legislació aplicable 
La Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
L'article 145 del text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. 
 
Els articles 50.9 i 70.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Els articles 329 i 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal 
dels ens locals a Catalunya. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  



 

 
Primer.-    Autoritzar la compatibilitat de l’activitat professional liberal del Sr. X.R.C en relació a les 
funcions públiques que exerceix com arquitecte tècnic al servei de l’Ajuntament de Breda.  
 
L’autorització es condiciona a que l’exercici de les activitats privades no afecti ni menystingui el 
compliment dels seus deures o comprometi la seva imparcialitat o independència.   En qualsevol cas,  
no podrà realitzar la seva activitat professional dins l’àmbit del municipi de Breda. 
 
També es condiciona al fet que l’activitat professional privada es realitzi en compliment de la vigent 
legislació en matèria d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
 
La modificació substancial o la desaparició de les circumstàncies que han permès  l'autorització de la 
compatibilitat comporten l'extinció d'aquesta sense necessitat de procedir a la seva revocació. 
 
Segon.- Notificar a l'interessat i inscriure en el Registre de Personal de la Corporació 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
10.1.- Aprovar el contracte menors de subministrament de la regidoria d'Ensenyament 
 
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 

Mòdul per guixetes de 
cinc portes 

44421710-
7 

323 
2120001  

B17421819 
Hiper 
Escola 
Girona SL 

488,52 102,59 591,11 

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

Samarretes per 
l’Escola Bressol 

18100000-0 323 22104  43677858F 
Josep Ramon 
Abellan Rubio 

422,10 88,64 510,74 

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



 

Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.3.- Aprovar el contracte menors d'obres de la regidoria de Gent gran 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Obres a la paret 
exterior del centre de 
dia 

45220000-
5 

231 
6320000 

B66447764 
Serveis 
Integrals 
Ordoño 

4.720 991,20 5.711,20 

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



 

10.4.- Aprovar una pròrroga del Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil amb 
l'Associació de voluntaris de protecció civil de Breda 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 29 de febrer de 2016, va Aprovar la signatura del 
Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Breda i l’Associació de 
voluntaris de protecció civil de Breda. 
 
La clàusula referent a la vigència del conveni estableix una durada de tres anys i la tàcita pròrroga per 
un any, en el cas que no sigui denunciat per un de les dues parts amb una antelació mínima de 30 
dies hàbils. 
 
Atès que el conveni no ha estat denunciat per cap de les dues parts en el període establert i que tal i 
com consta en l’informe de fiscalització prèvia existeix partida pressupostària per assumir la 
subvenció directa que s’hi estableix, es proposa a la Junta de Govern l’aprovació de la pròrroga per 
un any del conveni de col·laboració en matèria de protecció civil amb l'Associació de voluntaris de 
protecció civil de Breda. 
 
Legislació aplicable 
El capítol VI, arts. 47 a 53, de la Llei 40/2015, de 1d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
regula els convenis, definició i tipus, requisits i eficàcia, etc. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar una pròrroga pel 2020 del Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil 
amb l'Associació de voluntaris de protecció civil de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa total de 800,00€, amb càrrec a la partida 135 4800000 del pressupost 
municipal 2020. 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de voluntaris de protecció civil de Breda. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.5.- Aprovació de la memòria valorada per a la reforma de la façana nord de la Casa de la Vila 
 
Antecedents  
En data 19 de novembre de 2020, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Breda entrega la memòria 
valorada per a la reforma de la façana nord de la Casa de la Vila, el qual consta de la documentació 
preceptiva per poder ser aprovat.   
 
L’ajuntament té intenció d’aprovar aquesta memòria valorada per tal realitzar una actuació mínima 
imprescindible per a la millora estètica del conjunt de la façana de l’Ajuntament i del Museu Josep 
Aragay.  
 
Legislació aplicable 
L’article 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Els articles 8, 24, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment, amb caràcter d’urgència, la memòria valorada per a la reforma de la 
façana nord de la Casa de la Vila de Breda que té un pressupost d’execució per contracte de 
12.626,51 euros (IVA inclòs). 
 



 

Segon.- Sotmetre la memòria valorada a informació pública pel període de 15 dies hàbils mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, a fi i efecte que qualsevol persona interessada pugui al·legar el que cregui convenient.  
En cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés, 
sense perjudici que l’aprovació definitiva del projecte es faci pública en el BOP i en el DOGC i en 
tauler d’anuncis de la corporació.  
 
Tercer.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona perquè emeti 
informe oportú.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.6.- Aprovar la renúncia a la subvenció de Diputació de Girona concedida per actuacions 
d'acondicionament i millora en equipaments esportius municipals 2020 
 
Antecedents 
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, aprova concedir a 
l’Ajuntament de Breda una subvenció de 5.357,14€ pel canvi de l’enllumenat del camp d’esports 
municipal. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 17 d’agost de 2020 accepta 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. 
 
El període de justificació de la despesa finalitza el 30 de novembre de 2020 i les bases reguladores 
d’aquesta subvenció no estableixen la possibilitat de sol·licitar una pròrroga en el període d’execució 
o justificació de la subvenció. 
 
Ja que no ha estat possible realitzar l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp 
d’esports municipal es considera oportú renunciar a la subvenció concedida per la Diputació de 
Girona, per acord de 4 d’agost de 2020. 
 
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.- Renunciar a 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 aquesta renúncia a l’òrgan concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 

 
 
 
10.7.- Aprovar el protocol del “Pla de reobertura de l’Espai Jove” 
 
Antecedents  
Enguany, com a conseqüència de la pandèmia Covid-19, el servei de joventut ha elaborat un 
document amb l’objectiu de definir i planificar les mesures establertes per a la prevenció de la 
transmissió d’aquest virus així com l’adaptació del servei a aquest nou context en les seves diverses 
fases, especialment pel que fa a la seva reobertura. 
 
La proposta de servei i d’activitats en el marc de l’Espai Jove seguirà les mesures, en allò que 
correspongui, de les recomanacions aprovades pel PROCICAT.  
 
En la definició de les mesures específiques del col·lectiu jove, el document es basa en els documents 
que fan referència als equipaments juvenils: 
 
Mesures per a les activitats en serveis i equipaments juvenils en el context COVID-19 Pla de 
Desconfinament dels Serveis d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut.  
 
Pel que fa a les recomanacions de neteja i desinfecció publicats per la Direcció General de Joventut i 
el Departament de Salut:  
 
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 
 
Les mesures de seguretat que es vol impulsar en els serveis i els equipaments juvenils respon als 
criteris següents:  
 
Garantir la seguretat dels usuaris des del punt de vista individual, així com la dels col·lectius juvenils 
(entitats, grups informals) que en fan ús habitualment o puntualment.  
Garantir la seguretat dels treballadors estables i habituals.  
Garantir la seguretat del personal extern (col·laboradors, companyies artístiques, etc.). 
 
Tal i com estableix el Pla de Desconfinament dels Serveis d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la 
Joventut, la represa i la continuïtat de l’activitat en joventut es planteja amb el convenciment que les 
actuacions de proximitat són d’una importància especial en el context de crisi sanitària, econòmica i 
social actual. Aquestes actuacions donen resposta de manera específica a les necessitats dels i les 
joves, que estan molt afectats per aquesta concatenació de crisis (vegeu l’informe Joventut, COVID-
19 i desigualtats), alhora que afronten el repte d’adaptar-se a nous criteris de seguretat i protecció. 
 
És per això que es procedeix a definir un pla de reobertura que doti a l’equipament de la planificació 
necessària per seguir garantint el servei i la seguretat.  
 
Un cop s’aprovi el retorn a la plena normalitat post-Covid, aquest document deixarà de tenir validesa i 
s’aplicaran les mesures estipulades pel nou context. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 246, 247 i 251 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el protocol d’actuació anomenat “Pla de reobertura de l’Espai Jove”.  
 
Segon.- Publicar aquest acord a l’E-tauler i a l’Espai Jove per a general coneixement. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords als serveis de joventut de l’Ajuntament de Breda als efectes 
que facin complir les previsions contingudes en el document.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
A data de la signatura electrònica. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 

 
 
 
 
10.8.- Aprovació de factures ADO 
 
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/2020/1533 31/10/2020 1325 974,05 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

2 F/2020/1555 04/11/2020 
2020-724-

101616068 868,33 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 

171 
132 

22103 
22103 

3 F/2020/1569 09/11/2020 C20/337 305,60 B55011654 
VISI” I DETECCI” DEL 
GIRONES, S.L. 333 21300 

4 F/2020/1635 20/11/2020 F/20124669 538,38 B17220419 
INST. I MANT. ARBUCIES, 
S.L.    

920 
171 

21500 
21000 

        2.686,36         

 
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  les següents 
observacions:  
 
- Es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 500 
euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les bases 
d’execució del pressupost.  No obstant, es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient en les 
aplicacions de crèdit, vinculades si és el cas, del pressupost.   
Vist que les prestacions han estat realitzades de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada 
àrea, es considera oportú reconèixer la totalitat de les factures a fi d’evitar enriquiments injusts i 
l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  
 
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 2.686,36 
euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.9.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de festes 
 
Antecedents 
Des de l’Àrea de Festes es vol programar un seguit d’activitats per a la celebració de les festes de 
Nadal i Reis. 
 
Amb la voluntat de respectar totes les mesures imposades per la situació actual de pandèmia 
sanitària per COVID-19, es creu que serà viable l’organització d’un espectacle de circ a l’aire lliure. 
 
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.  
 
El secretari-interventor interí 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 

Gestió i contractació 
Espectacle Hotel 
Bucarest 

92312240-
5 

338-
2260906  

B95986600 
Espectaculos 
artibilbao SL 

1.050,00 21 1.270,50 

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

Oli sobre tela 
“Autoretrat”  
Josep Aragay i 
Blanchart 

923 11000-
4 

334 
2260903 

B63637953 
Setdart Online 
SL 

600,00 0 600,00 

Comissió subhasta  79342410-4 
334 
2260903 

B63637953 
Setdart Online 
SL 

108,00 21 130,68 

Transport i 
embalatge 

63520000-0 
334 
2260903 

B63637953 
Setdart Online 
SL 

26,00 21 31,46 

     734,00  762,14 

 
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  
 
 
11.0.- Precs i preguntes 
No s’escau. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, 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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