
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 26 D´OCTUBRE DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000042  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 d´octubre de 2020 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:20 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
 
Amb veu i sense vot 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció 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 13 i 19 d’octubre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda reunida en data 27 de gener de 2014 va 
adjudicar a l’empresa CESPA, Compañia Española de servicios públicos auxiliares SA, el contracte 
de serveis de neteja dels edificis municipals per un preu anual de 94.584,00 més IVA (114.446,64 € 
IVA inclòs). 
 
La clàusula 4 admet la revisió de preus de conformitat amb l’article 89 del TRLCSP, indicant que es 
revisarà atenent l’IPC estatal, aplicant el 85% de la variació d’aquest índex.  
 
Mitjançant instància de data 14 d’octubre de 2020, l'empresa ha sol·licitat la revisió de preus pel 
període març 2020 a febrer 2021, aplicant un increment del 1,00% (corresponent al 85% de l'IPC 
calculat de març 2017 a març 2018). 
 
El Secretari-Interventor interí ha fiscalitzat la proposta de revisió de preus i ha informat que el 
percentatge d’increment s'ha de calcular de març 2019 a febrer de 2020, resultant un increment del 
0,34% (corresponent al 85% de l'IPC d'aquest període que fou del 0,40%). Per tant, resulta procedent 
reconèixer la revisió de preus amb efectes retroactius, però aplicant el 0,34% d'increment (338,75 
euros anuals), quedant fixat un preu anual de 99.972,77 euros (120.994,28 euros amb IVA inclòs)  
 
Legislació aplicable 
Articles 23, 89 i 303 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 



 

Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte serveis de neteja dels edificis municipals formalitzat 
amb l’empresa CESPA, Compañia Española de servicios públicos auxiliares SA. 
 
La revisió de preus te caràcter retroactiu, aplicant-se a l’anualitat 2020-21, mitjançant un increment 
del 0,34% que es correspon amb el 0,40% de l’increment de l’IPC general de l’Estat, generat durant el 
període comprés entre març de 2019 a febrer de 2020. 
 
El preu anual del contracte queda fixat en 99.972,77 euros més IVA (120.994,28 euros). 
 
Per tant, s’aprova un increment de 338,75 euros (import sense IVA) aplicable al període març 2020 a 
febrer 2021.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 409,88 euros amb càrrec a l'aplicació 920.227.00 Serveis 
de neteja d’edificis municipals del vigent Pressupost General, motivat per la revisió de preus del 
contracte.  
 
Tercer.- Notificar al contractista l'aprovació de la revisió de preus, amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al segon trimestre 
del 2020 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
Amb el registre núm. E2020003913, Abastaments d’Aigua del Tordera, SL ha presentat la liquidació 
corresponent al tercer trimestre del 2020, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 8.793,76 euros.  
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera SL (B17492265), corresponent al tercer trimestre del 2020, per un import total de 8.793,76 
euros, en concepte de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 8.793,76 euros. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar la sol·licitud d'inclusió al projecte GIRAEFI Millora de l'eficiència energètica dels 
municipis de la demarcació de Girona 
 
Antecedents  
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 de maig de 2020, va aprovar les bases 
específiques reguladores del procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal d’ajuntaments de 
la demarcació de Girona per a instal·lar, en cadascun d’ells, un equip de telegestió elèctrica en el 
marc del projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de 
Girona.” (PR15-011843) Aprovat en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 de FEDER del Departament 
de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

En sessió del 28 de juliol de 2020, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar la convocatòria en 
règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions en el marc del projecte 
“GiraEfi”. 
 
Essent el Centre Cívic 1 d’octubre la instal·lació municipal amb un consum més elevat de kwh i 
segons les mesures establertes en el PAES per a la reducció de consums i emissions es considera 
oportú sol·licitar la inclusió al projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la 
demarcació de Girona”, de selecció de 30 edificis de titularitat municipal d’ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a instal·lar, en cadascun d’ells, un equip de telegestió elèctrica. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
PRE/105/2018, de 2 de juliol, que regula la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del FEDER del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
Bases específiques reguladores del procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal 
d’ajuntaments de la demarcació de Girona per a instal·lar, en cadascun d’ells, un equip de telegestió 
elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la 
demarcació de Girona.” (PR15-011843), de la Diputació de Girona. 
Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions en el marc del 
projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona.” (PR15-
011843), 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'inclusió del Centre Cívic 1 d’octubre al projecte GiraEfi Millora de 
l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona de la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Acceptar la justificació presentada per part l'Escola Montseny i autoritzar el pagament 
restant de la subvenció 
 
Antecedents 
La Junta de Govern del 22 de març de 2020 va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa per 
pressupost de 1.273,52€ a l’Escola Montseny de Breda pel finançament d’un rènting d’ordinadors 
portàtils.  
 
Alhora l’acord autoritzava i disposava el pagament de 1.273,52€, amb càrrec a la partida 323 
4800301 del pressupost 2020 de la corporació local. Condicionant el pagament autoritzat al 
compliment de les mesures següents: 
 

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

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

 
c) Justificació de les despeses 

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

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

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

 



 

La Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2020 va acceptar la justificació parcial presentada per les 
representants de l’Escola Montseny i autoritzar el pagament de les sis primeres quotes. 
 
En data 13 d’octubre s’ha justificat de manera adequada les 2 mensualitats restants pel que es 
considera oportú acceptar la justificació presentada i autoritzar el pagament de la subvenció restant. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Articles 125.2.a) i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la justificació parcial presentada per l’Escola Montseny relativa a la despesa 
objecte d'una subvenció pública. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de 318,38€ restants del total concedit, a càrrec de la partida 
pressupostària 323 4800301, del pressupost municipal 2020. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
6.1.- Aprovar la contractació d’obres de la regidoria de gent gran 
 
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 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 

Obra paret exterior 
del centre de dia de 
gent gran. 

45220000-
5 

231.6320000 45539553J 
Daniel 
Abellán  

4.720,00 21 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  
 
 
6.2.- 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/2020/1430 13/10/2020 1 002311 547,37 B17829581 

J.VI—AS 
MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, 
SLU 1532 21000 

2 F/2020/1474 19/10/2020 117 1178,54 77908911E 
VILAMALA SOLER, 
JOAN 929 22699 

3 F/2020/1495 24/10/2020 B/20114 3.112,73 B17699109 
JOSEP CUSACHS 
ALB”, S.L. 920 22706 

        4.838,64         

 
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 4.838,64 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 



 

 
 
 
 
6.3.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei 
de disseny gràfic 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té la necessitat de disposar d’un servei de disseny gràfic. 
 
L’Ajuntament de Breda no té en la seva plantilla de personal cap funcionari ni empleat públic que 
disposi de la competència professional per portar a terme el servei i per tant resulta necessari 
contractar el servei a una empresa suficientment capacitada. 
 
S’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que comprèn les 
condicions jurídiques, econòmiques i administratives que serviran de base per contractar el servei i 
també el Plec de Prescripcions Tècniques que detalla les característiques i condicions que han de 
regir la prestació del servei. 
 
Es proposa licitar el servei preveient un contracte de durada de dos anys més un any de pròrroga 
opcional, amb un preu estimat de 12.600,00€ (IVA exclòs). 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 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. 
 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte.  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa 
s'atendrà a varis criteris d'adjudicació. 
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció, de data 20 d’octubre de 2020, i l’informe de 
fiscalització prèvia de la mateixa data. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de disseny gràfic a l’Ajuntament de Breda 
(CPV 79822500-7), mitjançant procediment obert procediment simplificat, oferta econòmicament més 
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva licitació. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte de serveis. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació i els Plecs que han de regir el 
procediment de licitació, perquè durant el termini de quinze dies naturals, des de l’endemà de l’última 
publicació, puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 



 

Quart.- Aprovar l’expedient de despesa plurianual a càrrec de les següents anualitats i imports 
màxims:  
 

 ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2021 920.227.06 Estudis i treball tècnic Adm 5.082,00€ 

2022 920.227.06 Estudis i treball tècnic Adm 5.082,00€ 

 
L’expedient de contractació s’inicia de forma anticipada, no obstant s’adquireix el compromís de 
consignar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.227.06 o una altra específ icament 
determinada en la que es prevegi el crèdit pressupostari adequat i suficient pels exercicis 2021 i 2022.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.4.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 
 
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 

Pla allotjament bàsic: 
domini.cat i hosting 
junior 

48825000-7 920 21600 B62844725 
10dencehispah
ard SL 

60,00 21 72,60 

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



 

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.5.- Aprovar contractes menors de serveis de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
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 de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de serveis de caràcter privat, 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 2019. 
 
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, 26, 29.8 i 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 

Manteniment 4 
parallamps 

45312310-
3  

171_21300 B08325482 
QUIBAC, 
SL 

432,04 21% 522,73 

 
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.- Precs i preguntes 
 
L’alcalde/ssa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la certifico a 
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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