
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000048  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de desembre de 2020 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:40 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 
Ferran Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, 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 les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local de data 23 i 30 de novembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Adjudicar el contracte de serveis de disseny gràfic 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2020, s’aproven tant 
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 com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de serveis. 
 
En data 18 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 19 de novembre de 2020 es procedeix a l’obertura dels arxius B proposició econòmica i 
documentació quantificable de forma automàtica.  
 
Per acta emesa i signada pels membres de la mesa de contractació, en data 27 de novembre de 
2020, es proposa a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adjudicació de la licitació 
a V3rtice Marqueting SL, amb CIF B66207135, 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. 
 
De conformitat amb el que disposa la clàusula 21 del PCAP, en cas que s’adjudiqui el contracte a un 
oferta incursa en presumpció de baixa temerària, l’òrgan de contractació establirà a més de la 
garantia definitiva que es presti, una complementària de fins a un 5% de l’import d'adjudicació del 



 

contracte. Per tant, procedeix requerir una garantia total del 10% de l’import del contracte, que es 
correspon amb 510 euros.  
 
Aquesta garantia es podrà constituir mitjançant una retenció en el preu. En aquest cas, la Tresoreria 
municipal retindrà de les primeres factures emeses un import corresponent a 510 euros, procedint a 
comptabilitzar-lo com a garantia del contracte.  
 
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 V3rtice Marqueting SL, amb CIF B66207135, d’acord amb les següents condicions: 
 
Preu el contracte: 5.100,00€ ( 1.071,00 IVA) 6.171,00€ (IVA inclòs) 
Data inici del contracte: 1 de gener de 2021 
Data de finalització: 31 de desembre de 2022 
 
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 :  
 

El disseny i maquetació d’una campanya de difusió extra a l’any 

El disseny d’un fulletó de promoció turística extra a l’any 

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

Anualitat Aplicació pressupostària Import (AD) 

2021 920.227.06 3.085,50€ 

2022 920.227.06 3.085,50€ 

 
Tercer.- Condicionar l’efectiva formalització del contracte a les següents condicions: 
 
- Que l’adjudicatari, en el termini de 10 dies hàbils, manifesti la seva conformitat al contracte. 
- Que dins el mateix termini dipositi la garantia definitiva del contracte de 510 euros a la Tresoreria de 
l’Ajuntament o manifesti el seu consentiment que la garantia es constitueixi mitjançant una retenció en 
el preu.  
 
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  
 
 



 

3.0.- Aprovar el contracte menor de serveis regidoria de Serveis 
 
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 

Recollida 
escombraries 26 de 
desembre 

90000000-
7 

 162122700 P6700002F Nora SA 1.703,63 170,36 1.873,99 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar el contracte menor de serveis  
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 



 

 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Programa control 
de fitxades 

72243000-0 920_21600 B17821232 
GPI Software 
Internet SL 

492,00 21% 595,32 

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

Vidres Escola 
Montseny 

45420000-7 323 6320000  77908911E 
Joan 
Vilamala 
Soler 

1.381,00 290,01 1.671,01 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- 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 l’obertura de l’expedient de contractació del servei de manteniment preventiu de 
les instal·lacions de climatització del centre cívic de Breda, mitjançant procediment obert 
simplificat- abreujat. 
 
Antecedents  
 
Per l’Alcaldia s’ha informat sobre la necessitat de realitzar la contractació de: 
 

Tipus de contracte: SERVEIS 

Objecte del contracte: SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS QUE INTEGREN 
LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC.  

Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 

Codi CPV: 50324200-4 Serveis de manteniment preventiu.  

Valor estimat del contracte: 5.400,00 euros més IVA (1.350,00 €/any + IVA) 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 2.700,00 euros (més IVA)  

Durada de l'execució: 2 ANYS 



 

Prorrogues prevista: 2 ANYS (Total màxim 4 anys – pròrrogues anuals, d’atorgament facultatiu per 
l’Ajuntament però obligatòries pel contractista.  

 
El contracte es justifica pel fet que té la necessitat de disposar d’un servei de manteniment preventiu 
dels equips que integren les instal·lacions de climatització del Centre cívic 1 d ‘octubre de 2017. 
 
Fins a data 31 de gener de 2021, l’Ajuntament té subscrit un contracte administratiu i cal que es 
procedeixi a licitar de nou d’acord amb els procediments previstos a la legislació de contracte del 
sector públic.  
 
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 un/a professional o empresa del sector suficientment capacitat/da per assumir 
les tasques que es requereixen.  
 
A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a elaborar un Plec de Clàusules 
Economicoadministratiu particular que han de regular el procediment d’adjudicació del contracte i un 
Plec de Prescripcions tècniques que detalla les característiques i condicions que han de regir la 
prestació del servei. 
 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat amb la modalitat abreujada, 
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició.  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa 
s'atendrà a varis criteris d'adjudicació. 
 
En data 3 de desembre de 2020, s’ha emès informe favorable per part del servei de secretaria 
intervenció i també consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia.  
 
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 el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació anticipada del servei de manteniment preventiu i 
correctiu urgent de les instal·lacions de climatització del centre cívic de Breda, i convocar la seva 
licitació mitjançant un procediment obert simplificat- abreujat, valorant l’oferta econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte administratiu.  
 
Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’anunci en el Perfil de 
contractant, per tal que durant el termini de quinze dies hàbils es puguin presentar proposicions i 
ofertes per part dels licitadors.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’estableixen i 
aprovar la despesa de caràcter plurianual, d’acord amb el següent quadre:  
 

ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA IMPORT 

2021 333 213.00 1.497,37 € 



 

2022 333 213.00 1.633,50€ 

2023 333 213.00 136,13 € 

 
Condicionar la disposició i compromís de la despesa a l’efectiva consolidació del crèdit en el 
pressupost de l’exercici 2021 i següents.  
 
Cinquè.- Nomenar el regidor responsable de l’àrea de serveis municipals, Sr. Josep Amargant, 
responsable del contracte als efectes del que s’estableix en els Plecs. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Aprovació d'un contracte menor de subministrament de l'àrea de festes 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Subministrament 
màquina de 
bombolles 

37480000-
6 

338-
2260906 

46221452P 
Salvador 
Robert 
Espuche 

800,00 21% 968,00 

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



 

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.3.- Aprovar el contracte menor d'obres regidoria d'Ensenyament 
 
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 

Instal·lació de 
finestres a l’Escola 
Montseny 

44221100-
6 

323 
6320000  

77892448G 
Josep 
Pujolràs 
Masó 

6.390 1.341,90 7.731,90 

 
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  



 

6.4.- Aprovar les justificacions presentades i autoritzar els pagaments restants de les 
subvencions concedides per concurrència competitiva, així com els requeriments a les entitats 
amb justificacions no acceptades 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 3 de febrer de 2020, va aprovar la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius de Breda per l’any 2020. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 28 de setembre de 2020, va aprovar concedir a les entitats, 
associacions i col·lectius de Breda que han concorregut a la convocatòria, les subvencions que es 
relacionen tot seguit: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

2244-000013-2020 AMPA CEIP MONTSENY 661,13 

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

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

2244-000019-2020 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 

2244-000020-2020 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 

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

2244-000025-2020 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 400,00 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de 13 d´octubre de 2020, va aprovar la concessió de la 
subvenció a l’Ass. de Jubilats i Pensionistes de Breda en els termes que s’indiquen tot seguit: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

2244-000016-2020 Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda 640,50 

 
Revisats els expedients de les entitats receptores de subvencions municipals per activitats 
desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius de Breda per l’any 2020, i segons informes de 
l’òrgan instructor, es considera que s’ha justificat de manera correcta la despesa realitzada per les 
entitats relacionades tot seguit: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT 

2244-000013-2020 Ampa Escola Montseny 

2244-000016-2020 Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda 

2244-000018-2020 Associació Dones de Breda 

2244-000019-2020 Club Patí Breda 

2244-000025-2020 Club Excursionista Breda 

 
Es considera que, no s’adequa al que estableixen les bases reguladores i la convocatòria, la 
justificació presentada per les entitats següents: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

ENTITAT REQUERIMENT 

2244-000017-
2020 

Associació del Senglar Breda Riells Cal presentar el compte justificatiu  

2244-000020-
2020 

Unió Esportiva Breda 
Cal el detall de les factures en la relació de les 
despeses. Caldria tornar a presentar el compte 
justificatiu  

 
En data 29 de novembre de 2020, amb registre d’entrada E2020004685 la Colla de Geganters i 
Grallers de Breda, exp. 2244-000021-2020, presenten renúncia a la subvenció concedida de 376,50€, 
ja que degut a la situació actual no han pogut desenvolupar les activitats que tenien previstes per 
aquest 2020. 
 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 



 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament municipal de subvencions. 
Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats, associacions i col·lectius de Breda 
que han concorregut a la convocatòria i autoritzar els pagaments restants, dels imports concedits en 
l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 28 de setembre de 2020, segons s’indica a 
continuació: 
 

EXP CIF ENTITAT 2n PAG 30% PARTIDA PRESS 

2244-000013-2020 G17217001 Ampa Escola Montseny 198,34 323 4800300 

2244-000016-2020 G17095670 
Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Breda 

192,15 920 4800400 

2244-000018-2020 G55001234 Associació Dones de Breda 402,04 920 4800400 

2244-000019-2020 G17056904 Club Patí Breda 829,35 341 4800200 

2244-000025-2020 G17917899 Club Excursionista Breda 120,00 341 4800400 

 
Segon.- Requerir a la presentació del compte justificatiu de la subvenció concedida, complet i signat, 
en un període de 5 dies hàbils, des de l’endemà de la notificació del present acord, a les entitats 
següents: 
 

NÚM. EXPEDIENT CIF ENTITAT REQUERIMENT 

2244-000017-2020 G55280713  Associació del Senglar Breda Riells 
Cal presentar el compte 
justificatiu  

2244-000020-2020 G17273905 Unió Esportiva Breda 

Cal el detall de les factures en la 
relació de les despeses. Caldria 
tornar a presentar el compte 
justificatiu  

 
Amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el 
seu pagament. 
 
Tercer.- Acceptar la renúncia presentada per la Colla de Geganters i Grallers de Breda, amb CIF 
G17955089, requerint-los el reintegrament dels 263,55€, abonats en concepte de bestreta, mitjançant 
transferència bancària al compte ES29 2100 0221 2402 0009 4491, de Caixa Bank, en un període no 
superior a 15 dies naturals, des de l’endemà de la notificació del present acord. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.5.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a Càritas de Breda i Càritas 
Diocesana de Girona per l'anualitat 2020 i autoritzar el pagament restant 
 
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 la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2020, ha adoptat 
l’acord d’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 essent de 6.500,00€ la quantia 
subvencionada l’anualitat 2020. 
 
Segons informe que consta en l’expedient 2244-000002-2020, els representants de Càritas 
Diocesana de Girona i Càritas de Breda han aportat la documentació justificativa de la despesa 
realitzada per a la gestió del servei d’aliments a la població de Breda, objecte del conveni signat. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 
seva aprovació, els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per Càritas Diocesana de Girona, CIF R1700016G i 
Càritas Breda. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 3.000,00€, corresponents a la resta de la subvenció 
concedida, per acords de Junta de Govern Local, per a la gestió del servei d’aliments a la població de 
Breda durant l’anualitat 2020, de l’aplicació 231_4800000 del pressupost municipal 2020. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.6.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a la Unió de botiguers i 
comerciants de Breda per l'anualitat 2020 i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000485, de 22 de 22 de juny, s’aprova la subscripció d’un conveni 
específic amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb CIF G17580218, per subvencionar 
les activitats de promoció del comerç realitzades per l’associació,  
 
El conveni té una vigència de 3 anys (2020-2022) i estableix la consignació d’una quantitat de 
3.000,00€ destinats al foment del comerç local, que caldrà justificar segons les clàusules del mateix. 
 
Segons informe que consta en l’expedient, 2244-000015-2020, en data 27 de novembre, amb registre 
d’entrada E2020004673 les representants de la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb CIF 



 

G17580218, han aportat la documentació justificativa de la despesa destinada al foment del comerç 
local, objecte del conveni signat. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 
seva aprovació, els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb 
CIF G17580218. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 900,00€, corresponents a la resta de la subvenció 
concedida, per Decret d’Alcladia, per activitats de promoció del comerç local durant l’anualitat 2020, 
de l’aplicació 4311_4800401 del pressupost municipal 2020. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.7.- Acceptar la justificació de subvenció 2020 presentada per la Colla Sardanista de Breda 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000615, de 5 d’agost, s’aprova la subscripció d’un conveni específic 
amb la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, per subvencionar l’organització anual de 
l’Aplec de la Sardana de Breda.  
 
El conveni té una vigència de 3 anys (2020-2022) i estableix la consignació d’una quantitat de 
3.000,00€ destinats a l’organització de l’Aplec de la Sardana de Breda, que caldrà justificar segons 
les clàusules del mateix. 
 
Segons consta en l’expedient, 2244-000029-2020, en data 28 de novembre, amb registre d’entrada 
E2020004683 la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, ha aportat la documentació 
justificativa de la que disposa per justificar la subvenció concedida per aquesta anualitat. 
 
Com s’exposa enguany no s’ha celebrat l’Aplec de la Sardana per afectació de l’estat d’alarma 
decretat per la pandèmia sanitària causada per la Covid-19. Pel que el mes d’agost es va organitzar 
un concert amb una de les cobles que havia de participar a l’Aplec, respectant els protocols i les 
mesures de seguretat per prevenció del contagi de la malaltia esmentada. 
 
La despesa justificada és de 1.500,00€, el que representa un 50% de l’import concedit. Aquesta 
quantitat és inferior a la pagada com a bestreta, 2.100,00€, establerta pel conveni signat. 
 
La Colla sol·licita, en la mateixa instància, que la diferència de 600,00€ no els sigui reclamada i que 
es consideri com un pagament a compte de la quantitat assignada per conveni, 3.000,00€, per 
l’anualitat 2021. 
 
 
 



 

Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 
seva aprovació, els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la justificació de 1.500,00€, presentada per la Colla Sardanista de Breda amb CIF 
V17297458, com a justificació parcial de la subvenció concedida. 
 
Segon.- Admetre com a pagament a la compte, de l’anualitat 2021 del conveni aprovat per Decret 
d’Alcaldia 2020DECR000615, de 5 d’agost, els 600,00€ pagats i no justificats corresponents al total 
de 2.100,00€ pagats a l’entitat en concepte de bestreta del 70% del total concedit com a subvenció. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat interessada, informant-los que, amb el pagament a 
compte de 600,00€, l’anulitat 2021 els serán abonats un màxim de 2.400,00€. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.8.- Aprovar contracte menor d’obres de la regidoria de Medi Ambient 
 
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, però adverteix que no 
existeix crèdit adequat a la naturalesa de la prestació, a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada, 
atès que no es tracta d’una inversió perquè no hi ha projecte tècnic ni s’acredita que s’està actuant en 
sòl públic. A criteri d’intervenció es tracta d’una obra de manteniment a càrrec del capítol II de 
despesa corrent.  
 
Vist l’informe d’intervenció i valorada la urgència de l’actuació que no es pot demorar, la Junta de 
Govern considera convenient comprometre la despesa a càrrec de l’aplicació 160.61900.  
 



 

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 

Neteja recs 45112000-5 160 61900  40950224N 
Excavacions 
Lluís Illa i 
Fill 

2.050 € 430,77 € 2.480,50 € 

 
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  
 
 
6.9.- Aprovar el contracte menor de serveis regidoria d'Obres 
 
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 

Redacció projecte 
consolidació claustre 

71242000-
6 

151_6270000  43671728H 
Santi Prat 
Gual 

8.000 1.680 9.680 

 
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  
 
 
6.10.- Aprovar el contracte menor de serveis regidoria d'Obres 
 
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 

Redacció projecte 
urbanització zona 

71242000-
6 

151_6270000  43671728H 
Santi Prat 
Gual 

4.200 882 5.082 



 

esportiva 

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