
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2021 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 1 de febrer de 2021 
Hora d’inici: 21:45 h 
Hora de fi: 22:05 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.- Aprovar les actes anteriors de la Junta de Govern 
 
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 18 i 25 de gener de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- 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 

treure gronxadors i posar sauló 
a l’escola 

37535210-
2 

323 
2120001  

40289919Z 
Pedro Bohils 
Viñals 

400 84 484 

 
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 un contracte menor d'obres de la regidoria d'esports 
 
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 

Arranjar avaria sistema 
aigua calenta sanitària del 
camp municipal d’esports 

42122000-0 342 21300 B17937434 BRECUBAT SL 340,71 21% 412,26€ 

 
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 un contracte menor d'obres de la regidoria d'esports 
 
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 

Ruixadors 
antivandàlics amb tub 
recte 

44411100-5 342 21300 J55157119 
CAL MANYÀ 
SC 

1.572,00 21% 1.902,12 



 

 
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 un contracte menor de serveis artístics per la regidoria de Festes, amb 3/4 de 15 
  
Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de festes la contractació menor d’una actuació infantil de pallassos i 
animació per Carnaval. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor interí de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar 
queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària 
suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 
2021. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació infantil 
Titelles i pallassos 
Actuació 14 de febrer 

92312240-5 338 2260906  J65523409 ¾ de 15 SCP 595,04€ 21% 720,00€ 

 
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  
 
 
6.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria d'ensenyament 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor. 
 
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 

Multijoc de fusta 37535220-5 323 6320000  B64711617 Sevima Soldadors SL 3.600 756 4.356 € 

 
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 les dates reservades a favor de la corporació pel 2021, per l'ús de la Sala Gran del 
Cercle Bredenc, en el marc del contracte d'arrendament de la sala 
 
Antecedents 
 
En data 30 d’abril de 2019 es signa amb l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966, un 
contracte d’arrendament de la sala gran del Cercle Bredenc, amb vigència fins el 31 de desembre de 
2023. 
 
En la clàusula cinquena del contracte s’hi estipulen les condicions especials en les que s’enumeren 
les dates reservades a favor de l’Ajuntament, tenint en compte que es tracta d’un arrendament no 
exclusiu a favor de l’arrendatari, en el sentit que la propietat podrà seguir fent ús de l’immoble per les 
seves finalitat durant el període que no estigui expressament reservat a favor de l’Ajuntament de 
Breda, tot de conformitat amb el que preveu l’article 125 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques i que aquestes dates reservades seran fixades 
anualment. 
 
Revisat el calendari per aquest 2021 es proposa que, en el cas que la situació sanitària ho permeti, 
les dates reservades enguany per a ús de la corporació siguin: 
 

- 1 dia per un acte de les Dones de Breda 
- 1 dia per Orquestra Jove de la Selva 
- 24 i 25 d’abril (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust) 
- 30 de maig per Homenatge a la Vellesa 
- 7, 8, 9 i 10 de setembre (Festa Major) 
- 1 dia per un acte de l'Oncolliga 
- 6 de novembre (Castanyada) 
- 20 de novembre (Dia del Circ) 
- 3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales) 
- 31 de desembre (Festa de Cap d'Any) 
- 8 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi o bé a actes no 

programats però organitzats per l’Ajuntament 
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 200, 206 i 222 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)  
Els articles 1, 28, 29, 30 i 100 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
Els articles 8.1, 110, 113 a 116 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques.  
Els articles 9, 115 a 155 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).  
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar com a calendari de dates per a ús de la corporació de la Sala Gran del Cercle 
Bredenc, per l’any 2021, en el cas que la situació sanitària ho permeti, el següent: 
 

- 1 dia per un acte de les Dones de Breda 
- 1 dia per Orquestra Jove de la Selva 
- 24 i 25 d’abril (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust) 
- 30 de maig per Homenatge a la Vellesa 
- 7, 8, 9 i 10 de setembre (Festa Major) 
- 1 dia per un acte de l'Oncolliga 
- 6 de novembre (Castanyada) 
- 20 de novembre (Dia del Circ) 
- 3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales) 
- 31 de desembre (Festa de Cap d'Any) 
- 8 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi o bé a actes no 

programats però organitzats per l’Ajuntament 



 

 
Segon.- Notificar els presents acords a l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Autoritzar un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2020 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2020 es va aprovar l’Addenda al Conveni 
marc per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi de Breda per a l’any 2020 
que inclou el següent programa: 
 
Aportacions econòmiques previstes per part del Consell Comarcal a l’Ajuntament 
 

APORTACIONS DEL CONTRACTE APORTACIÓ ANY 2020 

PROGRAMA ANY 2020 PER A JUSTIFICAR  

ACCIONS PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT 3.000,00 € 

TOTAL 3.000,00 € 

 
Aquesta aportació de 3.000,00€, per l’any 2020, s’ha compromès pel finançament de les accions 
objecte del Programa de Benestar i Comunitat, destinats a despeses d’atenció a la infància els mesos 
de l’estiu 2020 afectats per les restriccions degudes a la pandèmia de la COVID-19. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 900,00€, pel pagament del casal d’estiu 2020. 
 
Es tracta d’una prestació econòmica d’urgència social segons el punt 2.3 de l’Annex del Catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 
 
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 social de 900,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Considerar efectuat el pagament de l’ajut amb el pagament, previ, realitzat per aquesta 
corporació a l’empresa En Doina Animació Sociocultural SL, CIF B61192902, encarregada del casal, 
segons factura 2042 de 16 de setembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2021 a AMPA IES Vescomtat de Cabrera 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 
nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
El conveni estableix que: 

-  L’AMPA IES Vescomtat de Cabrera - Breda es compromet, entre d’altres, a organitzar i 
gestionar la compra de llibres per reciclatge les anualitats entre 2020 i 2022 
 



 

- l’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 500,00 en els pressupostos 
pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat. 

 
- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: 

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 324 48002 la quantitat de 1.000,00€ en concepte de Subvenció AMPA IES 
Vescomtat de Cabrera, el que inclou l’AMPA de les dues seus Breda i Hostaric. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 324 48002 del pressupost municipal 
2021.  
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 350,00€ corresponents al 70% de l’import de 
la subvenció concedida per conveni específic amb l’AMPA IES Vescomtat de Cabrera - Breda amb 
CIF G55237531. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent. 
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 
reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2021 a la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 
nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
El conveni estableix que: 



 

-  La Unió de Botiguers i Comerciants de Breda es compromet, entre d’altres, a organitzar 
activitats que fomenten el comerç local les anualitats entre 2020 i 2022 
 

- L’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 3.000,00€ en els 
pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat. 

 
- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: 

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 4311 4800401 la quantitat de 3.000,00€ en concepte de Subvenció UBIC. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 4311 4800401 del pressupost municipal 
2021.  
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 2.100,00€ corresponents al 70% de l’import 
de la subvenció concedida per conveni específic amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda 
amb CIF G17580218. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent. 
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 
reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2021 a Fundació Privada Oncolliga Girona 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 
nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 



 

 
El conveni estableix que: 

-  La Fundació Privada Oncolliga Girona es compromet, entre d’altres, a gestionar serveis 
integrals pels malalts de càncer i els seus familiars les anualitats entre 2020 i 2022 
 

- L’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 300,00€ en els 
pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat. 

 
- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: 

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 925 4800402 la quantitat de 300,00€ en concepte de Subvenció Fundació 
Oncolliga. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 925 4800402 del pressupost municipal 
2021.  
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 210,00€ corresponents al 70% de l’import de 
la subvenció concedida per conveni específic amb la Fundació Privada Oncolliga Girona amb CIF 
G17808098. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent. 
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 
reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

12.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2021 a Dones de Breda 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 
nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
El conveni estableix que: 

-  l’Associació Dones de Breda es compromet, entre d’altres, a organitza anualment el 
pessebre vivent les anualitats entre 2020 i 2022 
 

- l’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 1.200,00€ en els 
pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat. 

 
- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: 

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 334 48008 la quantitat de 1.200,00€ en concepte de Subvenció pessebre 
vivent. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 334 48008 del pressupost municipal 
2021.  
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 840,00€ corresponents al 70% de l’import de 
la subvenció concedida per conveni específic amb l’associació Dones de Breda amb CIF G55001234. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent. 
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 
reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

 
 
13.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2021 a la Colla Sardanista de Breda 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 
nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
El conveni estableix que: 

-  La Colla Sardanista de Breda es compromet, entre d’altres, a l’organització anual de l’Aplec 
de la Sardana de Breda les anualitats entre 2020 i 2022. 
 

- L’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 3.000,00€ en els 
pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat. 

 
- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: 

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 334 48007 la quantitat de 3.000,00€ en concepte de Subvenció Aplec de la 
Sardana. 
 
La Junta de Govern Local de 7 de desembre de 2020 admetia 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. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 334 48007 del pressupost municipal 
2021.  
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 1.680,00€ corresponents al 70% de l’import 
de la subvenció concedida per conveni específic amb la Colla Sardanista de Breda amb CIF 
V17297458. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 



 

cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent. 
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 
reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2021 a Càritas Diocesana de Girona – Breda 
 
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.  
 
La Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020 aprovava 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. 
 
El conveni estableix que: 

- Càritas Diocesana de Girona – Breda es compromet, entre d’altres, a la gestió del servei 
d'aliments per la població les anualitats entre 2020 i 2022 
 

- l’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 7.000,00€ en els 
pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat. 

 
- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: 

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 231 4800001 la quantitat de 7.000,00€ en concepte de Subvenció a Càritas. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 231 4800001 del pressupost municipal 
2021.  
 



 

Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 4.900,00€ corresponents al 70% de l’import 
de la subvenció concedida per conveni específic amb Càritas Diocesana de Girona – Breda amb CIF 
R1700016G. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent. 
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 
reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
15.1.- Aprovar la liquidació de l’exercici 2019 sobre la concessió de l’Escorxador de Breda 
 
Antecedents 
 
En data 22 de gener de 2021 i amb registre núm. E2021000264, l’Escorxador de Breda S.L. ha 
presentat els comptes anuals de l’exercici 2019 de l’escorxador municipal. 
 
 El Ple de 30 de gener de 2017 va aprovar la pròrroga de la concessió del servei de l’escorxador 
municipal, a la societat Escorxador de Breda SCP amb NIF B17496209, contracte formalitzat el 14 
d’abril de 1992, per un període de 25 anys més, fins al 27 de març de 2042. 
 
El cànon per a la concessió de la gestió del servei de l’escorxador municipal, del 5% sobre el benefici, 
amb un import mínim de 300,51 euros. El resultat que han obtingut el 2019 és negatiu. 
 
Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa de l’Escorxador de Breda S.L. 
corresponent a l’exercici 2019, per un import total de 300,51 €.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat i als Serveis comptables de la corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.2.- Aprovar el contracte menors de subministrament de la 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 

retolació amb vinil del 
cartell de les obres de la 
marquesina del camp de 
futbol 

22459100-3  342 632000 B65897084 
Cimcat 
Serveis SL 

345 72,45 417,45 

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

Manteniment durant un 
any de les dades 
meteorològiques a la 
pàgina web municipal 

48613000-8 311_21000  A58540638 Darrera SA 1.620 340,20 1960,20 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.4.- Aprovació canvi horari treballadores de l'Escola Bressol 
 
Antecedents 
 
Atès que des de la direcció de l’Escola Bressol “El Petit Montseny”, ha presentat un quadrant horari 
per a cada treballadora de l’escola al llarg del curs 20-21, el qual ha sigut validat per la regidoria 
d’educació. 
 
L’horari proposat està motivat per les necessitats del servei de l’escola. 
 
Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar l’horari sol·licitat pels mesos exposats: 
 
FEBRER 1-5 8-12 15-19 22-26 

 Eva/Marta 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 Conxi/Paloma 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 Marian/Lali 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 
 Margaret/Carme 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 
 

      MARÇ 1-5 8-12 15-19 22-26 

 Eva/Marta 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 



 

Conxi/Paloma 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 Marian/Lali 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 
 Margaret/Carme 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 
 

      ABRIL 29/3-2 5-9 12-16 19-23 26-30 

Eva/Marta 

SETMANA 
SANTA 

7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 

Conxi/Paloma 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 

Marian/Lali 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 

Margaret/Carme 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 

      MAIG 3-7 10-14 17-21 24-28 

 Eva/Marta 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 Conxi/Paloma 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 Marian/Lali 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 
 Margaret/Carme 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 
 

      JUNY 31/5-4 7-11 14-18 21-25 

 Eva/Marta 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 Conxi/Paloma 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 
 Marian/Lali 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 
 Margaret/Carme 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 
 

      JULIOL 28/06-2 5-9 12-16 19-23 26-30 

Eva/Marta 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 

Conxi/Paloma 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 

Marian/Lali 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 8:45-14/15-16:45 7:45-15 

Margaret/Carme 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 8:45-14/15-16:45 7:45-15 7:45-15 

 
Segon.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.5.- 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/2021/42 15/01/2021 1329 821,59 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

2 F/2021/58 20/01/2021 
RFL21-

0119583 1721,58 A79216651 
LEFEBVRE-EL DERECHO, 
S.A. 920 22799 

3 F/2021/60 21/01/2021 21-000051 696,96 A58635848 SOCOMOR, S.A. 171 21000 

4 F/2021/67 22/01/2021 P 000001 1401,74 G61784898 
FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX 
MONTSENY 920 21200 

5 F/2021/69 25/01/2021 21 28 1911,8 B55160071 ID WASTE, SL 1621 22700 

6 F/2021/93 08/01/2021 315453522 548,75 B17023995 FRIT RAVICH, S.L. 338 2260906 

7 F/2021/94 28/01/2021 125 775,54 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21300 

        7.877,96         

 
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 2021 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu les despeses 
de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 7.877,96 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.6.- Aprovar contractació menor per la redacció del Pla local d'Habitatge 
 
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 Pla Local 
d’Habitatge 

79421000-1 920 22706  B65339491 
Social 
House 

9.000 1.890 10.890 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. No s’accepten les condicions de la forma de pagament de la proposta. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  



 

 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
15.7.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 
 
Antecedents 
  
La Diputació de Girona ha aprovat les bases i convocatòria de subvencions als ajuntaments per a 
estudies, plans programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge – any 2021. 
 
Des d’aquesta corporació s’ha contracta a l’empresa Social House per a la redacció i execució del Pla 
Local d’habitatge i Pla d’Acció Social del municipi. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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. 
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments pe a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 
Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en 
l’àmbit de les polítiques d’habitatge – any 2021 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 8.712,00€ a la Diputació de Girona per a estudis, 
plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. 
 
Segon.- Gestionar tal i com estableixen les bases i la convocatòria la sol·licitud. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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