
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000050  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 de desembre de 2020 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:10 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 7 i 14 de desembre. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria d'Obres 
 
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 formula les següents 
objeccions: “s’adverteix que malgrat no s’hagi alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació, s’ha fraccionat el projecte adjudicant de forma separada parts 
d’aquest sense que consti a l’expedient els motius que justifiquen aquesta decisió. Els projectes s’han 



 

de referir a obres complertes susceptibles de ser lliurades a l’ús general (art. 13 del ROAS) i en el 
present cas no es respecta el principi d’unitat i integritat de les obres. L’article 13.4 del ROAS 
estableix que sense aquests requisits no es pot aprovar la despesa que representa l’execució de les 
obres que comprenen els projectes.  
 
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.  
 
Vist que la regidoria de serveis i manteniment posa de manifesta que el fraccionament del contracte 
comporta un estalvi econòmic per la hisenda municipal, es considera adequat i convenient adjudicar 
per separat de les parts del contracte d’acord amb la proposta de la regidoria. 
 
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.- Aixecar l’objecció i 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 

Col·locació de 
panots a la vorera 
de l’Av. Mn. Pere 
Ribot 

45233340-
4 

1532_61900  B66556804 
Ideal King 
Projects 
SL 

11.940 2.507,40 14.447,40 

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

Col·locació de 
finestra del balcó del 
despatx dels regidors 

45421160-
3 

920_6320000 77892448G 
Josep 
Pujolràs 
Masó 

1.718 360.78 2.078,78 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
simplificada abreujada de les obres del Projecte de marquesina per a la grada del camp de 
futbol. 
 
Antecedents  
 
Resulta necessari iniciar els tràmits per la realització de les obres contemplades en el projecte de 
marquesina per a la grada del camp de futbol, redactat per l’arquitecte Sr. Santiago Prat Gual per 
encàrrec de l’Ajuntament de Breda, i que va ser aprovat definitivament per acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Breda, reunida en sessió ordinària celebrada el dia 9 de novembre 
de 2020, per un pressupost d’execució per contracte de 54.436,61 euros (IVA inclòs). 
 
L’objectiu de l’actuació és construir una marquesina en una part de les grades del camp de futbol, per 
tal de millorar el confort dels espectadors, alhora que es fa un pas més en la renovació i millora dels 
espais i equipaments esportius del municipi. 
 
El projecte planteja la marquesina com a una estructura volada des de la part de la última grada, per 
tal de protegir del sol i la pluja als espectadors del camp de futbol. 
 
La seva dimensió total és de 19’40 m de llargada per 6’65 m. agafant com a eix central el mig del 
camp del recinte de joc, arribant a cobrir tota la zona de grades que ocupa fins la tanca que separa 
amb el camp. 
 
El contracte és cofinançat per la Diputació de Girona mitjançant el fons de cooperació en matèria 
d’inversió en equipaments esportius anualitat 2020, amb 28.611,35 euros.  
 



 

L’Ajuntament de Breda no té la capacitat suficient de mitjans humans i ni materials per executar les 
obres amb mitjans propis, per tant resultat necessari contractar les obres, mitjançant licitació pública, 
a una empresa suficientment capacitada.  
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l'article 13 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. 
 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 
regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert, tramitació simplificada i abreujada, 
amb un únic criteri d’adjudicació.  
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció i l’informe favorable de fiscalització prèvia. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117 La 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació.  
 
Legislació aplicable 
 
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
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. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern per a la seva 
aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres del projecte de marquesina per a la grada 
del camp de futbol, redactat per l’arquitecte Sr. Santiago Prat Gual, que tenen un pressupost base de 
licitació de 44.988,93 euros més IVA (total: 54.436,61 euros).  
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada i abreujada, aplicant un únic criteri 
d’adjudicació: el preu. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de deu dies 
hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui 
presentar la seva proposició per licitar.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa de 54.436,61 euros càrrec de l’aplicació pressupostària 342. 6320000 
Inversió equipaments esportius.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de joventut 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 



 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Organització 
gimcana  

37524400-
1 

924 
2260907  

52599974D 
Marçal Llobet 
Aymamí 

650,00 21 786,50 

 
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  
 
 
6.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de comunicació 
 
Antecedents 
 
Des de l’àrea de comunicació es coordina trimestralment la publicació del butlletí municipal L’Àgora.  
 
Per a la impressió s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Arts Gràfiques Cantalozella, amb CIF 
A17062670. 
 
L’empresa ha aportat un pressupost per la impressió: 
 
BUTLLETÍ de 8 pàgines 

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

 



 

La impressió de 1.800 butlletins té un cost total de 653,40€ (594,00€ més 59,40€ d’IVA). 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la Junta 
de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats de 
menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Els contractes menors inclosos dins la relació que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern 
hauran de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense 
que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com a contractes menors, i posa de manifest que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent a l'any 2020. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 17, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors que es relacionen a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2020. 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Edició del butlletí 
municipal L’Àgora, 
42 

79823000-
9 

920 22001 A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

594,00€ 10% 653,40€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
  
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar la gestió de la inclusió al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya RAISC i 
nomenar-ne els usuaris municipals 
 
Antecedents  
La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni, va crear el Registre de subvencions i ajuts de Catalunya RAISC. 
 
El Decret 271/2019, de 23 de desembre, va aprovar el Reglament del Registre de subvencions i ajuts 
de Catalunya, que estableix que aquest Registre té la finalitat de promoure la transparència, millorar 
la planificació i la gestió de les polítiques de les administracions públiques catalanes i col·laborar en la 
lluita contra el frau amb relació a subvencions i ajuts. 
 



 

Aquest registre serveix per recollir les dades de l’activitat subvencional de totes les administracions 
públiques de Catalunya en un únic lloc i afavorir així el retiment de comptes davant de la ciutadania. 
 
És per això que es pretén la inclusió d’aquesta corporació en el RAISC i el nomenament de dos 
usuaris de la corporació perquè puguin tenir accés a aquest sistema d’introducció de la informació de 
les subvencions municipals. 
 
Legislació aplicable 
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni. 
Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i 
ajuts de Catalunya. 
Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la gestió de la inclusió al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya RAISC. 
 
Segon.- Nomenar, per tal que es donin d’alta, com a usuaris del RAISC a Jordi Jové Perich, secretari-
interventor interí i Sara Bombí Roca, tècnica d’administració especial de la corporació local. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- 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/2020/1643 24/11/2020 691 1.873,99 P6700002F 
CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA 1621 22700 

2 F/2020/1651 26/11/2020 493 1.210,00 B17719220 JAUME CALLS FORESTAL, S.L. 311 21000 

3 F/2020/1673 30/11/2020 43831 1.414,42 47746058J CASINO LOPEZ, SANDRA 311 21000 

4 F/2020/1688 02/12/2020 
2020-724-

101771646 899,93 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171 

22103 
22103 

5 F/2020/1698 08/12/2020 200036 556,60 43672794A BOHILS VIÑALS, JOAN 

334 
1531 
171 

2260902 
21000 
21000 

6 F/2020/1720 12/12/2020 1328 992,20 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

7 F/2020/1727 15/12/2020 1634 635,25 B17728056 NETEGES VIDRERES, SL 342 2120001 

        7.582,39         

 
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.  
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les prestacions. 



 

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 del següent acord:  
 
Únic.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu les despeses 
de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 7.582,39 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Proposta d'atorgament d'una subvenció excepcional i directa a l'Associació d'amics dels 
abelles de La Selva 
 
Antecedents  
 
En data 9 de desembre de 2020 ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament de Breda una 
sol·licitud de subvenció de l’ ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ABELLES DE LA SELVA, amb NIF 
40308477B, per un import de 217,80 euros, que es correspon amb el cost de compra de material.  
 
L’Associació, que no té ànim de lucre, té per objecte la protecció de les abelles mel·líferes autòctones 
i lluita contra l’expansió de la vespa velutina. 
 
Durant l’any 2020, l’Associació ha realitzat dins el terme municipal de Breda sis actuacions 
d’eliminació de nius de vespes asiàtiques. 
 
Totes aquestes actuacions s’han fet a requeriment o en coneixement de la regidoria de medi ambient 
de forma totalment gratuïta.  
 
L’Ajuntament de Breda té competències en matèria de salut publica i control mediambiental de 
plagues, i en conseqüència ha d’actuar per eliminar els nius de les vespes asiàtiques que afecten a 
l’espai públic i en els casos que poden perjudicar la salut de les persones.  
 
El cost d’assumir aquestes tasques ha d’anar a càrrec de la hisenda municipal. L’Ajuntament durant 
els últims anys ha encarregat la gestió de l’eliminació de nius als serveis del Consell Comarcal de la 
Selva, que han realitzat les tasques a un preu de més de 300 euros per actuació.  
 
El fet que l’Associació hagi assumit la despesa durant l’any 2020 ha comportat un estalvi de recursos 
a l’Ajuntament.  
 
Vist que l’activitat realitzada per l’Associació és d’interès municipal i general per la població de Breda, 
en tant que soluciona un problema de salut pública i mediambiental, i vist que l’activitat realitzada 
complementa i/o supleix els serveis atribuïts a la competència local, la regidoria de Indústria, 
activitats, medi ambient i entitats ha informat favorablement la proposta d’atorgament de la subvenció 
sol·licitada.  
 
Vist que el Pla estratègic de Subvencions 2020-2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la 
possibilitat d’atorgament de subvencions directes relacionades amb la prevenció de la salut i el medi 
ambient.  
 
Vist que l’Associació ha manifestat que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, i que reuneix tots els requisits per poder ser beneficiaria d’una subvenció pública. 
 



 

Vist que consta a l’expedient un informe favorable de fiscalització prèvia per part de secretaria-
intervenció. 
 
Legislació aplicable  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir una subvenció excepcional i directa a l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ABELLES 
DE LA SELVA, amb NIF 40308477B, per un import de 217,80 €, per les actuacions realitzades durant 
l’any 2020 en relació a la protecció de les abelles mel·líferes autòctones i lluita contra l’expansió de la 
vespa velutina. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa de 217,80 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 920 4800400 del pressupost 2020.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’Etauler i a la BDNS. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Concessió d'una subvenció extraordinària exclosa de pública concurrència a Creu Roja 
Arbúcies 
 
Antecedents 
 
Creu Roja Arbúcies ha contactat amb l’àrea de Benestar Social de la corporació per informar de l’inici 
del projecte de la joguina educativa, que permet fer arribar, a tots els infants de les famílies més 
necessitades de la zona, joguines i material escolar. 
 
Aquest projecte es finança amb donacions privades de particulars i empreses i requereix de 
col·laboracions de les administracions públiques per assumir una demanda cada vegada més 
creixent, degut a la situació social actual. 
 
El pressupost municipal disposa de la partida 925 4800000 Subvenció Creu Roja dotada amb 
100,00€ que es considera adient al projecte presentat, pel que es considera adequada la concessió 
d’una subvenció exclosa de pública concurrència, tal i com consta en l’informe de la secretaria – 
intervenció local que figura en l’expedient. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 

Primer.- Concedir una subvenció extraordinària exclosa de pública concurrència de 100,00€ a Creu 
Roja Arbúcies, amb CIF Q2866001G, pel finançament del projecte de la joguina educativa. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa de 100,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 925 4800000 del pressupost 2020.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’Etauler i a la BDNS. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a Creu Roja Arbúcies. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Acceptar la justificació presentada per l'Associació del Senglar Breda Riells i autoritzar 
el pagament restant 
 
Antecedents  
Per acord de la Junta de Govern Local, de 7 de desembre de 2020, es va aprovar requerir a 
l’Associació del Senglar Breda Riells per tal que s’aportés el compte justificatiu de la subvenció 
concedida, per concurrència competitiva, per aquest any. 
 
En data 10 de desembre l’Associació aporta la documentació requerida i un cop avaluada s’emet 
informe, que consta en l’expedient, pel que es considera correcta la justificació realitzada. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció. 
 
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 la justificació presentada per l’Associació del Senglar Breda Riells. 
 
Segon.- Reconeixer l’obligació de pagament de l’import concedit en l’acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de 28 de setembre de 2020, segons s’indica a continuació: 
 

ENTITAT PARTIDA PRESS IMPORT CONC 2N PAG 30% 

ASS DEL SENGLAR BREDA I RIELLS 920 4800400 448,00 134,40 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

 
 
12.0.- Acceptar la justificació presentada per la Unió Esportiva Breda i autoritzar el pagament 
restant 
 
Antecedents  
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de 7 de desembre de 2020, es va aprovar requerir a la Unió 
Esportiva Breda per tal que s’aportés documentació acreditativa de la despesa del compte justificatiu 
de la subvenció concedida, per concurrència competitiva, per aquest any. 
 
En data 15 de desembre el club esportiu presenta un nou compte justificatiu acreditant que no es 
poden adjuntar les factures requerides, pel que aporten un nou compte justificatiu acreditant 
despeses per la compra de roba i material. I s’emet informe, que consta en l’expedient, considerant 
justificada la subvenció 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció. 
 
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 la justificació presentada per la Unió Esportiva Breda. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de l’import concedit en l’acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de 28 de setembre de 2020, segons s’indica a continuació: 
 

ENTITAT PARTIDA PRESS IMPORT CONC 2N PAG 30% 

UNIÓ ESPORTIVA BREDA 341 4800200 2.764,50 829,35 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
13.0.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2021 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic 
 
Antecedents 
 
S’ha rebut del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, amb registre 
núm. E2020004824, el calendari de cobrament de tributs pel 2021 i l’atenció personalitzada al vilatà el 
primer i tercer dimarts de cada mes, pel període de gener a desembre a l’Espai Jove de Breda, ubicat 
al c/ Nou, 3 planta 1a, en l’horari de 9 a 13:30 hores. 
 
Legislació aplicable 



 

 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2021, amb el detall que s’expressa a continuació: 
 

CONCEPTE PERÍODE 

IVTM 1 de febrer - 31 de març 

Escombraries (1r semestre) 1 de març - 30 d’abril  

Gual permanent 1 d’abril - 31 de maig 

IBI Urbana (1a fracció) i IBI Rústica 1 de maig - 30 de juny 

Entrada de vehicles i Ocupació via pública 1 de juny - 31 de juliol 

IAE, Cementiri i Escombraries (2n semestre) 1 de setembre - 31 d’octubre 

IBI Urbana (2a fracció) 1 d’octubre - 30 de novembre 

 
Segon.- Aprovar els dies d’atenció personalitzada al vilatà que el Servei de Gestió Tributària i 
Cadastral que es portarà a terme el primer i tercer dimarts de cada mes, pel període de gener a 
desembre de 2021, a l’Espai Jove de Breda, ubicat al c/ Nou, 3 planta 1a, de 9 a 13:30 hores. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
14.1.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria d'Ensenyament 
 
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 

Pintar 
escola 

45442110-
1 

323_2120001  79301724R 
Carles Alsina 
Terradas 

1.859 390,39 2.249.39 

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

Instal·lació de 
joc d’escalada 
a l’escola 

37535220-
5 

323_6320000 B63768550 

Happyludic 
Playground 
And Urban 
Equipment SL 

3.618,20 759,82 4.378,02 

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

Canviar ventiladors fets 
malbé de la màquina 
central de climatització 
del Centre Cívic i Social 1 
d’octubre 

39717000-
1 

333 21300  B17937434 
Brecubat 
SL 

727,99 21% 880,87 

 



 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.4.- Aprovar el contracte menors de subministrament de la regidoria d'Obres 
 
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 formula les següents 
objeccions: “s’adverteix que malgrat no s’hagi alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació, s’ha fraccionat el projecte adjudicant de forma separada parts 
d’aquest sense que consti a l’expedient els motius que justifiquen aquesta decisió. Els projectes s’han 
de referir a obres complertes susceptibles de ser lliurades a l’ús general (art. 13 del ROAS) i en el 
present cas no es respecta el principi d’unitat i integritat de les obres. L’article 13.4 del ROAS 
estableix que sense aquests requisits no es pot aprovar la despesa que representa l’execució de les 
obres que comprenen els projectes.  
 
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.  
 
Vist que la regidoria de serveis i manteniment posa de manifesta que el fraccionament del contracte 
comporta un estalvi econòmic per la hisenda municipal, es considera adequat i convenient adjudicar 
per separat de les parts del contracte d’acord amb la proposta de la regidoria. 
 
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.- Aixecar l’objecció i 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 

Panots obra Av. 
Mn. Pere Ribot 

44111000-
1 

1532_61900  B63054225 
J. Riera 
Magatzem 
Construcció SL 

437,12 91,80 528,92 

Panots obra Av. 
Mn. Pere Ribot 

44111000-
1 

1532_61900  B63054225 
J. Riera 
Magatzem 
Construcció SL 

872,91 183,31 1.056,22 

Panots obra Av. 
Mn. Pere Ribot 

44111000-
1 

1532_61900  B17829581 

J. Viñas 
Magatzem 
Construcció 
SLU 

2.2452,93 517,22 2.980,15 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.5.- Acceptar la subvenció concedida per al desplegament de projectes i activitats en matèria 
de joventut 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia 2018DECR000450, de 21 de juny, es va aprovar l’Annex 1 de pressupost de 
plans d’actuació anuals de joventut que preveia la sol·licitud d’una subvenció de 3.480,00€ en el marc 
del Contracte Programa amb el Departament de TSF per a la fitxa 43 de suport a plans locals de 
joventut. 
 
El 10 d’octubre de 2018 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya va signar una pròrroga del Contracte Programa 2016-2017 pels anys 2018-2019, i aquest 
alhora es va prorrogar per l’any 2020, en matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
El contracte programa recull el finançament de la Direcció General de Joventut als ajuntaments per al 
desplegament de projectes i activitats relacionades en matèria de joventut. 
 
En data 17 de desembre de 2020 el Consell Comarcal de la Selva ha comunicat a aquesta corporació 
que l’import final atorgat a la nostra corporació, per al desplegament de projectes i activitats 
relacionades en matèria de joventut per l’any 2020, és de 3.480,00€. 
 
La mateixa comunicació estableix com a data màxima per a la justificació econòmica de la subvenció 
el 15 de gener de 2021, mitjançant compte justificatiu amb relació de les factures que acreditin la 
despesa realitzada per l’import total del pressupost del projecte (6.800,00€). 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 3/2003, 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.- Acceptar la subvenció 3.480,00€ concedida pel desplegament de projectes i activitats 
relacionades en matèria de joventut. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 



 

 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a la tècnica de 
joventut pel seu coneixement i als efectes oportuns.. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.6.- Aprovar la concessió d'una subvenció excepcional i directa al Centre d'Estudis 
Selvatans 
 
Antecedents  
 
En data 16 de desembre de 2020 ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament de Breda una 
sol·licitud de subvenció del Centre d’Estudis Selvatans, amb NIF V17288150, per un import de 
3.000,00 euros, que es correspon amb el cost d’impressió del llibre La terrissa de Breda. Aproximació 
històrica i caracterització de la terrissa tradicional i les seves argiles.  
 
El Centre d’Estudis Selvatans, que no té ànim de lucre, té per objecte, entre d’altres, editar 
publicacions, defensar el patrimoni cultural de la Selva i organitzar i fomentar actes i manifestacions 
culturals. 
 
La voluntat de l’entitat és editar properament un llibre sobre la terrissa de Breda, obra de l’Anna 
Anglisano, guanyadora de la Beca de recerca La Selva, i Jordi Goñi, ambdós veïns del municipi. 
 
Vist que el Centre d’Estudis Selvatans ha manifestat que està al corrent de les obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social, i que reuneix tots els requisits per poder ser beneficiari d’una subvenció 
pública. 
 
Vist que el Pla estratègic de Subvencions 2020 - 2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la 
possibilitat d’atorgament de subvencions directes relacionades amb l’activitat cultural. 
 
Vist que l’activitat realitzada per l’Associació és d’interès local, la regidoria de cultura i patrimoni ha 
informat favorablement la proposta d’atorgament de la subvenció sol·licitada.  
 
Vist que consta a l’expedient un informe favorable de fiscalització prèvia per part de secretaria-
intervenció. 
 
Legislació aplicable  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir una subvenció excepcional i directa al Centre d’Estudis Selvatans, amb NIF 
V17288150, per un import de 3.000,00 €, per la impressió del llibre La terrissa de Breda. Aproximació 
històrica i caracterització de la terrissa tradicional i les seves argiles. 
 
Segon.- S’autoritza el pagament d’una bestreta de 1.500 euros a favor del Centre d’Estudis Selvatans 
que es realitzarà dins l’exercici 2020, no obstant el reconeixement de l’obligació de pagament es 
condiciona al compliment de les següents obligacions: 
 
- A justificar l’efectiva realització de l’activitat objecte de subvenció (edició del llibre) i pagament de la 
factura abans del 30 de juny de 2021. 
 
- A fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Breda en l’edició del llibre. 



 

 
- A fer entrega gratuïta d’un mínim de 10 exemplars del llibre a favor de l’Ajuntament de Breda.  
 
- A què l’entitat beneficiària de la subvenció accepti formalment les condicions anteriors. 
 
En cas que no es compleixin aquests requisits, l’Ajuntament procedirà a l’obertura de l’expedient de 
revocació de la subvenció i requerirà la devolució de la bestreta més els interessos legals.  
 
Tercer.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa de 3.000,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 334 
480 01 00 o a la vinculació del pressupost 2020.  
 
Quart.- Fer pública aquesta concessió a l’Etauler i a la BDNS. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.7.- Aprovar la justificació i autoritzar el pagament de la subvenció 2020 a l'Escola de Música 
Güell 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2020 aprova el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament Breda i la Sra. Anna Maria Pons Güell, representant de l’Escola de Música Güell, per 
regular la incentivació de la formació musical dels ciutadans de Breda. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i 
l’empresa Escola de Música Güell per a la realització de l’activitat de formació de música a favor dels 
ciutadans de Breda. 
 
En el marc d’aquest conveni l’Escola es compromet a: 

 
a. Organitzar i gestionar, sota el seu risc i ventura, l’activitat de formació d’especialitats musicals 

durant el curs escolar 2020/2021 i si s’escau la pròrroga, durant el curs escolar 2021/2022. 
 
b. Mensualment aportarà la documentació acreditativa del nombre exacte de bonificacions de 

preu aplicades a les persones empadronades a Breda, i el nom de les persones beneficiades. 
  
c. Informar a l’Ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible. 
 
d. Buscar recursos econòmics per cobrir les despeses de les activitats programades. 
 
e. Indicar en els tríptics, cartells i altra documentació i material utilitzat en el desenvolupament 

de l’activitat subvencionada que aquesta es realitza en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Breda. 

 
f. A participar en actes i/o activitats programades per l’Ajuntament, prèviament decidits de comú 

acord.  
 
g. A tractar les dades de caràcter personal en estricte compliment del que determina la legislació 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
h. A fer complir la normativa vigent pel que fa al Certificat negatiu del Registre de Delinqüents 

sexuals, de tot el personal que tingui relació amb menors d’edat.  
 
i. Els beneficiaris quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l’article 14 i 

concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
j. Complir amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 



 

 
Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet , entre d’altres, a aportar una subvenció nominativa 
màxima de 5.000,00 euros a càrrec del pressupost municipal a repartir entre les anualitats 2020 i 
2021 de la següent manera: 

 

2020 1.700,00€ 

2021 3.300,00€ 

 
La subvenció cobrirà part de la quota mensual dels alumnes empadronats a Breda que realitzin, entre 
l’1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021, les següents disciplines: 

 Instrument 

 Cant 

 Coral 

 Pedagogia musical 

 Llenguatge musical 

 Altres que es considerin d’interès.  
 
Els criteris per a la seva determinació són els següents: 
 

- Per a una activitat: 50% del preu mensual.  
- Per a dues activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per tres activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per llenguatge musical + instrument: 50% de les dues activitats  

 
L’Ajuntament liquidarà i pagarà l’import resultant de la subvenció directament a l’Escola a raó del 
número d’alumnes empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades.  
 
En data 14 de desembre de 2020 l’Escola comunica la relació d’alumnes empadronats a Breda que 
han assistit a l’escola els mesos de setembre, octubre i desembre, amb el detall següent: 
 
Setembre de 2020 

ALUMNE DNI/NIE ASSIGNATURA TOTAL 50% 

Juan Carlos Garcia Catilli 46660985B 45 min. guitarra 75€ 37,50€ 

Andrea Martin Blanco 46054520X 45 min. Cant i llenguatge 100€ 50€ 

  TOTAL A PERCEBRE  87,50€ 

 
OCTUBRE de 2020 

ALUMNE DNI/NIE ASSIGNATURA TOTAL 50% 

Juan Carlos Garcia Catilli 46660985B 45 min. guitarra 75€ 37,50€ 

Andrea Martin Blanco 46054520X 45 min. Cant i llenguatge 100€ 50€ 

Antonio Josue Sousa 
Especial 

Y5950369G 1 hora Cant i llenguatge 125€ 62,5€ 

Jofre Oliveras i Fernandez 46691471E 45 min. guitarra 75€ 37,50€ 

  TOTAL A PERCEBRE  187,5€ 

 
DESEMBRE de 2020 

ALUMNE DNI/NIE ASSIGNATURA TOTAL 50% 

Juan Carlos Garcia Catilli 46660985B 45 min. guitarra 75€ 37,50€ 

Andrea Martin Blanco 46054520X 45 min. Cant i llenguatge 100€ 50€ 

Antonio Josue Sousa 
Especial 

Y5950369G 1 hora Cant i llenguatge 125€ 62,5€ 

Jofre Oliveras i Fernandez 46691471E 45 min. guitarra 75€ 37,50€ 

  TOTAL A PERCEBRE  187,5€ 

 
Pel que s’acredita suficientment les bonificacions percebudes per alumnes empadronats a Breda. 
 
El Pla estratègic de Subvencions 2020-2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la possibilitat 
d’atorgament de subvencions directes relacionades amb l’ensenyament.  
 
Consten en l’expedient un informe favorable de l’Alcaldia i de fiscalització prèvia per part de 
secretaria-intervenció. 
 



 

Legislació aplicable  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Escola de Música Güell pel número d’alumnes 
empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades els mesos de setembre, octubre i desembre 
2020.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament (O) de 465,50 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
326 47000 del pressupost 2020.  
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.8.- Concessió d'un ajut personal per subsistència 
 
Antecedents  
 
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2864-000030-2020, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 18 desembre de 2020. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 (231 4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic urgent a la persona titular de l’expedient pel pagament 
de les despeses bàsiques 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut d'urgència social per subsistència de 300,00€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 300,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 
despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit a l’IAS Santa Caterina per tal que el gestionin.  
 
Quart.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

14.9.- Aprovació de la memòria valorada per a l’ampliació de la xarxa de clavegueram a la 
Plaça del Convent i adjudicació de contractes per la seva execució 
 
Antecedents de fet 
 
Arran de la sol·licitud, per part dels promotors de l’obra situada a la Plaça del Convent de Breda, 
d’una nova escomesa de clavegueram a la finca, per part de la companyia d’aigües es va constatar 
que el clavegueram existent a la Plaça no donava servei a aquesta finca, per la qual cosa es 
preceptiva l’ampliació de la xarxa per tal de donar aquest servei. 
 
Vista la memòria valorada per a l’ampliació de la xarxa de clavegueram a la Plaça del Convent, 
redactada pers servis tècnics municipals, que té un pressupost d’execució per contracte de 4.192,41€ 
(IVA inclòs). 
 
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. 
 
Vist que es considera convenient fraccionar l’objecte del contracte en dos lots, un relatiu a l’obra civil 
a realitzar per l’empresa concessionària del servei i l’altre relatiu als treballs de l’estudi arqueològic 
que s’encarreguen a un arqueòleg.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 234 i 235 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, 15,16, 24, 36, 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). 
 
Article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
 
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.- Aprovar la memòria valorada per a l’ampliació de la xarxa de clavegueram a la Plaça del 
Convent, redactada pers servis tècnics municipals, que té un pressupost d’execució per contracte de 
4.192,41€ (IVA inclòs).  
 
Al efectes de la seva execució s’acorda fraccionar l’objecte del contracte en dos lots, un relatiu a 
l’obra civil a realitzar per l’empresa concessionària del servei i l’altre relatiu als treballs de l’estudi 
arqueològic. 
 
Segon.- 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 civil 
ampliació xarxa 
clavegueram 
plaça convent 

45200000-
9 

160 61900 B17492265 
Abastaments 
d’Aigua del 
Tordera SL 

2.612,06 21% 3.160,59 

 
Tercer.- 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 

Estudi arqueològic 
ampliació xarxa claveg. 

45200000-
9 

160 61900 40358763L 
Jordi Pou 
Rubio 

697,00 21% 843,37 

 
Quart.- Una vegada realitzades les prestacions, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el 
seu pagament. 



 

 
Cinquè.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.10.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria d'Ensenyament 
 
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 

col·locació de 
travesses de tren 
al pati interior de 
l’escola 

45233200-
1 

323_2120001  B66556804 
Ideal King 
Projects SL 

1.400,44 294,09 1.694,53 

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



 

 
14.11.- Concedir un ajut personal per assistència als tallers del Serveis recreatius i 
d'estimulació cognitiva per la gent gran 
 
Antecedents 
 
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2864-000029-2020, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 18 de desembre de 2020. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l’aplicació corresponent a l’any 2020 (231 4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic urgent a la persona titular de l’expedient pel pagament 
de les despeses bàsiques. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut personal per assistència als tallers del Serveis recreatius i d'estimulació 
cognitiva per la gent gran. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 58,00€, amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 
despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit a l’Associació Taller de Breda, gestora dels 
tallers del Serveis recreatius i d'estimulació cognitiva per la gent gran. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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