
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000011  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 15 de març de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
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 de les sessions de la Junta de Govern 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 1 i 8 de març de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Detectar i solucionar 
una avaria a la caixa 
general de protecció 
del Camp de Futbol 

71314100-
3 

342 
2120001  

B17937434 
BRECUBAT 
SL 

441,26€ 21% 533,92€ 

 
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 

Desmuntar, fer 
plantilles i col·locar 
vidres nous al pavelló 
poliesportiu 

45441000-
0 

342_2120002 77908911E 
Joan 
Vilamala 
Soler 

666,00€ 21% 805,86€ 

 
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 de serveis artístics per la regidoria de Festes 
 
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, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Espectacle infantil Cia. 
Capicua 

92312240-
5 

338-
2260904 

F67060608 
El Poblet 
SCCL 

425,00 21% 514,25 

 
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 
 
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, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació musical del 
grup Will & the dirties 

92312130-
1 

338-
2260904 

B65758427 
ACTURA 
12 SL 

800,00€ 21% 968,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 
 
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, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Esprai pebre 
Piexon JPX4 

35310000-0   132_22199 B61721643 
PERES 
SPORT, SL 

609,30 21% 737,25 

 



 

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 sol·licitud d'una subvenció en el marc del programa de Suport Econòmic per a 
la Millora de les Condicions i els Estils de Vida PM07 de DIPSALUT 
 
Antecedents 
 
Els ajuntaments són l’Administració pública més propera a la ciutadania. Aquest fet genera, en molts 
casos, una capacitat de resposta més ràpida i més ajustada a les necessitats de les persones. No 
obstant això, els municipis tenen limitats els seus recursos econòmics i l’establiment de prioritats fa 
que alguns programes quedin relegats a segon terme. 
 
Dipsalut vol promoure que les actuacions orientades al benestar de la població estiguin en l’agenda 
d’accions de tots els municipis de la demarcació. Per això oferim suport econòmic als ajuntaments 
que fan un esforç en: 
  
• La promoció de la salut i la qualitat de vida 
S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva 
que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats 
i les actituds de les persones i les comunitats. 
 
• El foment de la inclusió social i la convivència 
S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida 
(educació, treball, habitatge...) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones. 
 
El programa de Suport Econòmic per a la Millora de les Condicions i els Estils de Vida facilita la 
realització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ja que: 
 

 ODS 3 (salut i benestar): proposa actuacions adreçades a garantir una vida sana i a 
promoure el benestar per a tothom i en totes les edats. 

 ODS 1 (posar fi a la pobresa en totes les seves formes): es centra especialment en aquelles 
persones que viuen en situacions més vulnerables a través de mesures que facilitin el seu 
accés als recursos i als serveis bàsics . 

 
Les Bases es van publicar al BOP de Girona núm. 56, de 20 de març de 2019, i la convocatòria es 
publica al BOP de Girona, núm. 27, de 10 de febrer de 2021, defineixen com a objectius del 
programa:  
 

 Promoure que es garanteixin de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets 
Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen 
drets econòmics i socials. 

 Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no 
competitiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de 
necessitat, vulnerabilitat o exclusió social. 

 Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i 
del lleure educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en 
situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social. 

 Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, 
estils de vida saludables o el seu benestar. 

 Promoure les activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social. 

 Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. 

 



 

S’atorga una única ajuda anual per a activitats de promoció de la salut i el benestar i per accions que 
lluitin contra la pobresa i l’exclusió social que es realitzin entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de juliol de 
2021. 
 
Hi ha diverses activitats i despeses del municipi que encaixen en els conceptes subvencionables, 
establerts en les bases, com: 
 
 

ACTIVITAT DESPESA 

Contracte de concessió de serveis de la gestió del taller d’activitats recreatives, 
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda 

14.000,00€ 

Pagament indemnització del servei Contracte de concessió de serveis de la gestió del 
taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda 

1.247,69€ 

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 2020  (despesa de l’1 d’agost al 31 de 
desembre de 2020) 

3.000,00€ 

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 2021 (despesa de l’1 de gener al 31 de juliol de 
2021) 

4.900,00€ 

Transport recollida aliments CREU ROJA programa FEAD 705,66€ 

TOTAL 23.853,35€ 

 
El percentatge màxim de subvenció sobre la base subvencionable, en funció de la població, és del 
80% en municipis d’entre 1.501 i 8.000 habitants. 
 
Legislació aplicable 
 
Bases es van publicar al BOP de Girona núm. 56, de 20 de març de 2019 
Convocatòria es publica al BOP de Girona núm. 27, de 10 de febrer de 2021 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Llei 39/2015, d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 
seva aprovació, els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 19.082,68€ per diverses activitats i despeses del 
municipi en el marc del programa Pm07, de Dipsalut de suport econòmic per a la millora de les 
condicions i els estils de vida. 
 
Segon.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció del programa Pt10, de suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, de DIPSALUT 
 
Antecedents 
 
En data 3 de març de 2021 s’ha publicat al BOP de Girona número 42, l’Edicte d’aprovació de la 
convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a es actuacions per la lluita i control de 
plagues urbanes (Pt10) per a l’any 2021. Girona. 
 
DIPSALUT estableix com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les 
seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les 
persones. 
 
La repercussió sobre la salut més important de la presència de plagues és la transmissió de 
microorganismes patògens causants de malalties que, en alguns casos, poden distribuir-se entre 
poblacions humanes. 
 
La Llei 18/2009 de salut pública estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per 
a la salubritat derivats dels animals domèstics i peridomèstics, i de les plagues. I tal i com recull la 
normativa, és competència dels ens locals la identificació i la lluita contra les plagues que puguin 



 

afectar la via pública i espais públics, els edificis d’habitatges particulars, els centres educatius de 
primària i llars d’infants, i els centres esportius i piscines. 
 
Dipsalut ofereix aquest programa de suport econòmic als ajuntaments, que cobreix les actuacions que 
desenvolupin per a l’eradicació i el control de plagues urbanes, inclòs el mosquit tigre, per a aquells 
conceptes descrits a les bases de la subvenció, publicades al BOPG 31, de 13 de febrer de 2018, per 
tal de: 

- Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues 
urbanes presents als seus municipis. 

- Sol·licitar als ajuntaments tota la informació relacionada amb les plagues existents al territori i 
les formes de lluita, per dotar Dipsalut de la informació necessària que permeti, en un futur, 
planificar una línia de suport tècnic integral a la lluita contra plagues. 

 
En protecció de la salut pública des de la Corporació es contracten els serveis de desratització, 
desinfecció i desinsectació en instal·lacions i altres béns públics, de retirada i eliminació de vespa 
velutina i de control d’aus. 
 
Tota aquests serveis generen a la corporació local una despesa total, atenent el període 
subvencionable fixat en la convocatòria, de 3.850,60€. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 3.080,48€, corresponents al 80% del pressupost i al finançament 
màxim establert per la convocatòria del programa Pt10 de suport econòmic de lluita i control de 
plagues urbanes, desenvolupat per Dipsalut. 
 
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses d'organització d'esdeveniments de 
caràcter firal per a l'edició de la Fira de l'Olla del 2021 
 
Antecedents 
 
Enguany es celebra la vuitena edició de la Fira de l’Olla, ideada per potenciar la ceràmica i la terrissa 
com un dels puntals forts de la nostra indústria, tal com ha sigut al llarg de la història contemporània 
de la nostra vila.  
 
Fira que és d'especial interès pel municipi de Breda perquè gira al voltant d'un sector econòmic amb 
gran pes a la població i que la seva activitat està documentada a l'indret des del segle XV. La fira és 
útil per difondre al turisme la vinculació de Breda amb la producció de terrissa i, al mateix temps, 
serveix perquè tant productors com comerciants bredencs de terrissa i ceràmica decorativa puguin 
donar a conèixer els seus productes i posar-los a la venda. A la vegada, es fan un seguit d'activitats 
relacionades amb aquesta temàtica, com poden ser tallers, conferències i exposicions. Una part de la 
fira es destina a la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, per la qual cosa els comerços d'altres 
sectors en surten beneficiats.  Finalment, també es procura implicar el sector de la restauració local 
amb l'organització de tastets gastronòmics i l'elaboració de menús especials per servir als restaurants 
durant els dies que dura la fira.  
 
El pressupost d’organització i desenvolupament de la fira i les activitats que s’hi engloben és de 
23.000,00€. 
 



 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat en data 23 de febrer de 2021 la 
convocatòria de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal, els bases de la qual varen ser aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, de data 10 
de febrer de 2021. 
 
Valorades les bases i la convocatòria esmentades, atenen que estableixen que les subvencions 
atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i podran finançar 
fins a un màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionada. 
 
Legislació aplicable 
 
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. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
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. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal. 
Convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal. 
 
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 11.500,00€ per a l’organització de la Fira de l’Olla  
de Breda a la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 
bases reguladores de la subvenció. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Aprovar la sol·licitud de serveis d'assistència en matèria d'habitatge de la Diputació de 
Girona 
 
Antecedents 
 
El Servei d'Habitatge de l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de 
la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, ofereix als ajuntaments de la demarcació de Girona una sèrie de 
serveis en el marc de les polítiques d'habitatge, en coordinació i col·laboració amb altres 
administracions. 
 
Entre els serveis i programes que s'ofereixen es considera oportú la sol·licitud d’assistència en el 
següent: 
 

 S1. Servei d'assessorament específic en habitatge 
El servei es materialitza mitjançant la redacció d'informes d'assessorament en l'àmbit de 
normativa local, específicament en els camps dels plans locals d'habitatge, l'habitatge buit, les 
ocupacions irregulars i els habitatges d'ús turístic. 
 

o S.1.1. Plans Locals d'habitatge 
 

 Seguiment de la redacció 
 
 
 
 



 

Legislació aplicable 
 
Article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) atribueix 
a les Diputacions la competència d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
Article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis del ens locals, estableix que els ens locals tenen plena potestat per crear, modificar i suprimir 
els serveis de la seva competència, d'acord amb la legislació vigent. 
Article 25.2.a, atribueix als municipis les competències relacionades amb l'urbanisme i l'habitatge, i a 
l'article 26.1.c de l'LRBRL estableix que els municipis han de prestar, entre d'altres i en tot cas, 
l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. 
Article 8 de la llei del dret a l'habitatge estableix que "els ens locals sota el principi d'autonomia per a 
la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen 
la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei. 
Article 14 del text refós de la llei d'urbanisme estableix que les administracions públiques d'àmbit 
territorial superior al municipal han de prestar assistència tècnica i jurídica suficient als municipis que, 
per llur dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències 
urbanístiques que els corresponen, també sota el principi d'autonomia per a la gestió dels interessos 
respectius 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de serveis d'assistència en matèria d'habitatge de la Diputació de 
Girona pel seguiment de la redacció del Pla local d’habitatge. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Aprovar el Conveni regulador de la subvenció nominativa a l’Escola Montseny pel 
desenvolupament del Projecte de renovació de l’equipament informàtic del centre 
 
Antecedents 
 
L’Escola Montseny de Breda ha analitzat l’estat actual de l’equipament informàtic del centre i 
considera urgent renovar-lo per poder conciliar les necessitats de les aules amb l’objectiu de treballar 
potenciant les habilitats de l’alumnat derivades de la investigació i la recerca d’informació. 
 
Pel que s’ha redactat des del centre un Projecte de renovació de l’equipament informàtic que inclou la 
situació actual, la ideal, un pressupost de millora i un pla de manteniment. 
 
El cost total de renovació de l’equipament informàtic del centre seria de 26.662,00€ i el procés 
d’implantació s’allargaria fins al 2024. 
 
Des de l’Escola es proposa a la Corporació l’assumpció de gran part dels costos, sol·licitant una 
inversió final de 20.000,00€. 
 
Per tal de regular les clàusules que regiran els compromisos d’ambdues parts per executar i finançar 
el Projecte de renovació de l’equipament informàtic de l’Escola Montseny de Breda, d’acord amb 
l’informe emès pel secretari-interventor interí que figura en l’expedient, es proposa l’adopció d’un 
conveni regulador de la subvenció nominativa a l’Escola Montseny pel desenvolupament del Projecte 
de renovació de l’equipament informàtic del centre. 
 
En data 8 de març de 2021 s’ha emès informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció pel qual 
s’adverteix que el compromís de despesa de l’any 2021 s'ha de condicionar a la previa aprovació 
d'una modificació de pressupost per suplementar l’aplicació de despesa en 3.000 euros. 
  
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. 
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. 
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni regulador de la subvenció nominativa a l’Escola Montseny 
pel desenvolupament del Projecte de renovació de l’equipament informàtic del centre en els següents: 
 
“Conveni regulador de la subvenció nominativa a l’Escola Montseny pel desenvolupament del Projecte 
de renovació de l’equipament informàtic del centre 

 
 
D’una part el Sr. Dídac Manresa Molins, amb DNI 45548071K, alcalde de l’Ajuntament de Breda, amb CIF 
P1703000H. 
  
De l’altra la Sra. Pilar Marès de las Heras, amb DNI 46046400D, directora de l’Escola Montseny de Breda, amb 
CIF Q6755023F. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, en 
conseqüència  
MANIFESTEN 
 
1. Que l’Escola Montseny de Breda ha redactat un projecte de renovació d’equipament informàtic del centre 

per conciliar l’equipament dels centre amb les necessitats a l’aula i així potenciar les habilitats de l’alumnat 
derivades de la investigació i la recerca d’informació 
 

2. Que en el pressupost municipal de Breda per l’anualitat 2021 l’Ajuntament de Breda ha consignat, a la 
partida 323 4800301, la quantitat de 5.000,00€, destinats a subvencionar l’Escola Montseny tal i com 
estableix l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Per això de comú acord, 
 
CONVENEN 

 
1. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’Escola 

Montseny de Breda per executar el projecte de renovació de l’equipament informàtic del centre entre el 
2021 i el 2024. 
 

2. En el marc d’aquest conveni el centre escolar Escola Montseny es compromet a: 
 

a. Executar el projecte de renovació de l’equipament informàtic del centre entre les anualitats 2021 – 2024. 
 

b. Justificar adequadament la subvenció concedida en cada anualitat, abans del 30 de novembre de l’any 
de concessió, aportant el compte justificatiu i les factures acreditatives de la despesa generada a 
través del model que consta a l’annex I del conveni.  
 
Anualment es podran justificar despeses des del 16 de novembre de l’any anterior i fins el 15 de 
novembre de l’anualitat corresponent. 
 

c. Informar a l’ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible. 
 

d. 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. 

 
3. Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet a: 

 
a. Aportar una subvenció anual de 8.000,00€, per l’any 2021, atenent així la subvenció no aportada l’any 

2020 i la prevista per l’anualitat actual. 
 

b. Consignar la quantitat 4.000,00€ en els pressupostos municipals dels anys 2022, 2023 i 2024 a favor de 
l’Escola Montseny de Breda. 

 
4. El pagament de la subvenció s’efectuarà de la següent manera: 

 
a. Anualitat 2021 – 8.000,00€ 

 
i. Un primer pagament de 5.000,00€ corresponents al 62,50% del total, per a l’inici de 

l’execució del projecte, a la signatura del conveni. 
 



 

ii. Un segon pagament de 3.000,00€ corresponents al 37,50% del total, un cop aprovada 
la justificació presentada de les despeses d’execució. 
 

b. Anualitats 2022 – 2024 – 4.000,00€ 
 

i. Un primer pagament de 2.800,00€ corresponents al 70% del total, a pagar com a molt 
tard el 30 de març, com a bestreta. 
 

ii. Un segon pagament de 1.200,00€ corresponents al 30% del total, un cop aprovada la 
justificació presentada de les despeses d’execució. 

 
5. El present conveni entrarà en vigor el dia següent al de la seva signatura i serà efectiu fins a la justificació i 

el pagament si s’escau de l’anualitat 2024.  
 
El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’Escola Montseny de Breda, mitjançant el 
compte justificatiu, serà des del 16 de novembre de l’any anterior i fins el 15 de novembre de l’anualitat 
corresponent. 
 
Sense perjudici dels procediments de reintegrament o sancionadors que se’ns poguessin derivar, i de les 
obligacions del beneficiari, així com del deure de conservar els documents tal i com estableix la legislació 
vigent. 

 
 
6. Aquest conveni té naturalesa jurídicoadministrativa. 

 
Per tot el que no estigui previst en aquest conveni serà d’aplicació el que disposi la normativa aplicable en 
matèria de règim local. 
 
Els litigis que es desprenguin del present conveni seran resolts en via administrativa per l’òrgan competent, 
i si fos el cas, davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni ambdues parts el signen,  electrònicament, a data 
de la signatura. 
 
 
Per l’Ajuntament de Breda     Per l’Escola Montseny de Breda 
 
Sr. Dídac Manresa Molins     Sra. Pilar Marès de las Heras 
Alcalde de la Vila      Directora del Centre 
 
Annex I 

 
Compte justificatiu 
 
1. Dades d’identificació 

Centre escolar:   

NIF:   

Adreça social:   

Telèfon fix:  

Telèfon mòbil (Obligatori):  

Correu electrònic (Obligatori):  

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

Nom i cognoms:  

NIF:  

Càrrec que ocupa:  

 
 
3. Declaració 

 
La persona signant DECLARA: 
 
Primer.- Que s’ha executat part del projecte de renovació d’equipament informàtic de l’Escola Montseny de 
Breda. 
 
Segon.- Que la subvenció ha servit per executar part del projecte de renovació d’equipament informàt ic de 
l’Escola Montseny de Breda. 
 



 

Tercer.- Que en el supòsit que la despesa justificada sigui inferior a l’import inicialment pressupostat, renunciem 
a la part proporcional de la subvenció atorgada no justificada. 
 
Quart.- Que l’Escola Montseny de Breda ha executat part del projecte de renovació d’equipament informàtic 
objecte de la subvenció amb el següent balanç econòmic: 
 

Detall de finançament Import (€) 

Subvenció de l’Ajuntament de Breda  

Fons propis  

Altres aportacions (detall )  

  

  

Total finançament  

 
Cinquè.- Que els documents acreditatius de la despesa de l’actuació han estat aprovats pel centre escolar i són 
els següents: 
 
Relació de despeses detallada i signada pel responsable de la secretaria del centre escolar: 
 

Núm. factura Data factura Tercer NIF/CIF Descripció Import 

      

      

      

      

      

      

*Cal adjuntar factures i documentació acreditativa de la despesa detallada 
 
Responsable de la secretaria del centre escolar 
_______________________________ 
Nom i cognoms  
________________________________________ 
DNI  
___________________________________ 
CIF Centre escolar 

Representant de l’equip directiu 
______________________________ 

Nom i cognoms 
 
Signat electrònicament” 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 8.000 € de l’anualitat 2021, amb càrrec a la partida 
pressupostària 323 4800301, condicionant la disposició de 3.000 € a la prèvia aprovació d’una 
modificació de pressupost per suplementació de la partida. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’indica:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (AD) 

2022 323 4800301 4.000,00€ 

2023 323 4800301 4.000,00€ 

2024 323 4800301 4.000,00€ 

 
Quart.- Notificar el present acord a l’Escola Montseny de Breda, fent-les tramesa adjunta del Conveni 
esmentat degudament signat pel representant de la Corporació per tal que, un cop signat per la 
directora del centre ens sigui retornat. 
 
Cinquè.- Publicar aquests acords per a general coneixement a l’Etauler i a la BDNS. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Setè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 

 
 
12.0.- Aprovar la convocatòria del procés de participació: Pressupostos Participatius 2021 
 
Antecedents  
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 1 d’abril de 2019, va acordar 
aprovar les Bases reguladores dels pressupostos participatius de Breda. 
 
Emès informe de la secretaria intervenció s’ha redactat la convocatòria del procés de participació: 
Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 2021, en els termes següents:  
 
“Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 

2021 

 
Període de presentació de les propostes: del 22 de març de 21 de maig 
 
Període de filtratge de propostes: Del 24 de maig al 25 de juny 
 
Sessions de presentació de propostes: 3 i 4 de juliol  
 
Canvis en el pressupost: 7 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la sessió de presentació 
de propostes. 
 
Votacions: Del 12 de juliol al 15 d’agost 
 
Escrutini i proclamació de resultats: 23 d’agost 
 
Implementació de la proposta: anys 2021-2022 
 
Finançament: La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses 
Inversions Reals, concretament a l’aplicació 924_61906 Pressupostos participatius.” 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana. 
Articles 58, 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activats i Serveis dels ens locals. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per 
l’anualitat 2021, en els termes establerts en els antecedents. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost d’enguany a l’aplicació pressupostària: 
924_61906 Pressupostos participatius. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats la present convocatòria. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- 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/2021/243 02/03/2021 
2021-724-

100276711 1.084,89 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
SAU 

132 
171 

22103 
22103 

2 F/2021/244 03/03/2021 02 00000149 545,69 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. 165 21000 

3 F/2021/258 06/03/2021 21003 1.816,26 40289919Z BOHILS VIÑALS, PERE 1531 21000 

4 F/2021/261 09/03/2021 1 000470 667,65 B17829581 
J.VIÑAS MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, SLU 1532 21000 

5 F/2021/265 04/03/2021 955 832,21 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

6 F/2021/266 10/03/2021 135 912,36 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

        5.859,06         

 
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 5.859,06 
euros. 
 
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 la sol·licitud d'una subvenció per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a 
biblioteques 2021 
 
Antecedents 
 
Al DOGC núm. 8359, de 8 de març de 2021, es dona publicitat a la Resolució CLT/575/2021, de 22 
de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de 
diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (ref. 
BDNS 551401) 
 
La Biblioteca Municipal de Breda forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, requisit 
indispensable per sol·licitar la subvenció. 
 



 

L'objecte d’aquesta subvenció és l’adquisició, exclusivament, de llibres i de diaris destinats ampliar el 
fons de la biblioteca. 
 
Tal i com s’informa per part de la Bibliotecària de Breda les bases estableixen que la Biblioteca 
Municipal de Breda opta a una subvenció de 2.000,00€ corresponents a la dotació econòmica que 
permet ,durant l’any de concessió, que l’entitat beneficiària adquireixi llibres i diaris destinats al fons 
de la biblioteca. 
 
Legislació aplicable 
 
CLT/575/2021, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les 
biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a 
l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
per a l'any 2021 (ref. BDNS 551401). 
Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals 
reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. 
 TR Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
RD 887/2006, de 21 de juliol, ple qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003. 
 
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, per valor de 2.000,00€, per a l’adquisició de llibres i 
diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud i posteriorment la justificació tal i com estableixen les bases i 
convocatòria de referència. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació i a la Biblioteca 
Municipal. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.2.- Aprovar pòlissa d’assegurances de la furgoneta Peogeot Partner 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que el 1 de març de 2021 venç la pòlissa d’assegurança de la furgoneta Peogeot Partner de la 
Brigada Municipal, matrícula 1579KHD. 
 
Atès que la corredoria d’assegurances RIBAS MOTJE ROMAGUERA S.L. (B17467911), en ha 
presentat una proposta molt avantatjosa per aquesta assegurança, de la companyia REALE 
SEGUROS GENERALES, S.A. (A78520293), import total: 481,55 euros, amb una franquícia de 
450,00 euros. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 
 
L’article 25.1.a) 1er. i l’article  26.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic,  configuren el contracte com privat.  
  
Els contractes privats que subscriguin les administracions públiques es regeixen, quant a la seva 
preparació i adjudicació per la Llei de contractes del sector públic  i per les seves disposicions de 
desplegament.  Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel 
dret privat. 
 
 
 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’assegurances a REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 
(A78520293), per l’assegurança de la furgoneta Peogeot Partner de la Brigada Municipal, matrícula 
1579KHD, pel període 01/03/2021 a 01/03/2022, per un import de 481,55 euros. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
920_22400 del pressupost per l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.3.- Aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa A2. Suport a les actuacions de 
condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2021) de la Diputació de 
Girona 
 
Antecedents 
 
El Servei d'Esports de la Diputació de Girona contribueix al foment i la promoció de l'activitat 
físicoesportiva per la millora de la qualitat de vida com a eina de promoció esportiva, turística, 
econòmica i de cohesió social. 
 
Les principals línies d'actuació són: 

 Suport per la dinamització de l'esport als municipis i a les entitats esportives. 

 Col·laboració en aquelles activitats fisicoesportives adreçades als diferents col·lectius de 
ciutadans i ciutadanes. 

 Contribuir a la recerca i millora de la formació dels agents esportius locals. 

 Impuls d'una Taula provincial de tècnics esportius. 
 
Inclòs en els serveis i activitats del Servei d’Esports trobem el PROGRAMA A2. Suport a les 
actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2021) 
 
Aquest programa té per objecte la concessió de subvencions als municipis per a actuacions d'inversió 
d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a la 
província de Girona i que tinguin per objecte la substitució, el condicionament o la millora d'un dels 
tipus d'actuació següents: 

a. Material esportiu inventariable; 
b. Paviment, protecció o enllumenat de l'espai esportiu; 
c. Coberta dels equipaments esportius; 
d. Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils; 
e. Platja, vasos o instal·lacions tècniques de la piscina; 
f. Sistemes d'antiofegament a les piscines; 
g. Vestidors; 
h. Accessibilitat; 
i. Grades i serveis per al públic. 

 
Des de l’àrea d’Esports es preveu l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp 
d’esports municipal, per tal de millorar la pràctica esportiva. 
 
El cost estimat de les obres a desenvolupar és de 10.416,65€ (8.608,80€ + 1.807,85€ d’IVA). 
 
Les bases esmentades estableixen un import màxim de 7.500,00€ de subvenció per pressupostos de 
10.001,00€ a 20.000,00€. 
 
Legislació aplicable 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



 

Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
Convocatòria de subvencions per al finançament 
 
 
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 7.500,00€, al Servei d’Esports de la Diputació de 
Girona, per l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp d’esports municipal. 
 
Segon.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació pel seu coneixement 
i als efectes pertinents. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.4.- Aprovar el contracte menor 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 

Servei veterinari 
control de gats 
feréstecs 

85200000-
1 

311.2260908 2260908 
Centre 
Veterinari 
Riells 

Preus 
unitaris   

 
La contractació s’estableix en base a un preus unitaris segons pressupost, no obstant s’estableix un 
import màxim als efectes d’autorització i disposició de despesa de 2.000 euros.  
 



 

Condicions d’execució:   
 
Es generarà una sola factura en data 1 de maig de 2021 amb tots els serveis veterinaris realitzats a 
instància del servei municipal de control de gats, detallant el dia que s’ha realitzat cada prestació de 
servei.  
 
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.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per tal que 
assumeixi l'assessorament tècnic continuat en matèria d'enginyeria per l'any 2021 
 
Antecedents  
 
Des de l’any 2016 el Consell Comarcal de la Selva ofereix a l’Ajuntament de Breda els serveis 
d’assessorament tècnic en matèria d’enginyeria.  
 
En virtut d’aquesta assistència tècnica, el Consell Comarcal ofereix un servei continuat 
d’assessorament en matèries pròpies d’enginyeria (Atenció i consultes, informe de llicències 
d’activitats, controls i inspeccions en matèria d’activitats, i altres tasques que requereixin informe). 
 
D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm.T06, la taxa vigent per a l’assessorament d’un tècnic enginyer 
(grup A2 o assimilat) és de 37€/h. 
 
Si l’apliquem a una dedicació de 4 hores cada setmana, alternades amb 7 hores cada 15 dies, en 
resulta, per a un servei hipotètic d’un any de durada, el cost següent: 
 
4h. setmanals x 26 setm./any x 37,00 €/h = 3.848 € 
7h. setmanals x 26 setm./any x 37,00 €/h = 6.734 € 
 
El preu del servei es retribueix d’acord amb les tarifes fixades a l’Ordenança Fiscal T06 de 
l’Administració comarcal.  
 
Vist que interessa a l’Ajuntament de Breda seguir comptant amb l’esmentat servei d’assistència 
tècnica per a l’any 2021 i següents, es proposa subscriure un conveni que reguli l’encàrrec de la 
gestió i el compromís de prestar l’assistència tècnica.  
 
Legislació aplicable 
L’articles 9.4 i 85 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.  
OF T06 del Consell Comarcal de la Selva. 
Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen 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 
Article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula els encàrrecs 
de gestió.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord:  
 
Primer.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva per tal que assumeixi l’encàrrec de la gestió de 
l’assistència i l’assessorament tècnic continuat a l’Ajuntament de Breda en matèria d’enginyeria per 
l’any 2021, d’acord amb les condicions vigents.  
 



 

Segon.- Autoritzar la despesa de 857,89€ mensuals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 
22706 del pressupost 2021. 
 
Tercer.- Requerir al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a acceptar l’encàrrec i formalitzi un 
conveni i documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec. 
 
Quart.- Comunicar 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  
 
 
14.6.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics per l'àrea de Cultura 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable 
 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació 
musical concert 
Terra de 
Monestirs 

92312130-
1 

4311 
2260910  

G55333173 

Associació 
Musical La 
Flama de 
Farners 

2.395,00% 0% 2.395,00% 

 



 

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  
 
 
14.7.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de la regidoria de Festes 
 
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, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Audició de 
Sardanes 

92312130-
1 

338-
2260904 

G55224281 
Associació 
L'Arbucienca 

750,00€ Exempt 750,00€ 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació Clara 
Ribatallada Animació 
infantil 

92331210-
5 

334-
22600902 

F17678640 
Músics de 
Catalunya, 
SCCL 

150,00€ 21% 181,50€ 

 
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  
 
 
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 president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
 


		2021-03-30T09:23:56+0200
	TCAT P JORDI JOVÉ PERICH -  - 30/03/2021 09:23:56 - Càrrec: Secretari-interventor interí
	#T#Secretari-interventor interí


		2021-03-30T09:25:49+0200
	DÍDAC MANRESA MOLINS -  (SIG) - 30/03/2021 09:25:49 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde




