
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2021 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000013  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 de març de 2021 
Hora d’inici: 22:10 h 
Hora de fi: 22:33 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 Tinent 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 15 i 22 de març de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 



 

En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Substitució línia en mal estat c/ 
Pare Francesc Sagrera 

34928510-
6  165_21000 B62145503 

Electricitat 
Boquet, SL 5.257,14 21 6.361,14 

Substitució línia en mal estat c/ 
Montseny 

34928510-
6  165_21000 B62145503 

Electricitat 
Boquet, SL 2.312,11 21 2.797,65 

Substitució línia en mal estat c/ 
Còdols 

34928510-
6  165_21000 B62145503 

Electricitat 
Boquet, SL 1.971,35 21 2.385,33 

 
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 de serveis per 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, 25.1.a), 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 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 

Captura de coloms 90922000-6 311_21000 B60786282 
Colomba 
Control SL 

1.300 273 1.573 

 
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 la sol·licitud d'una subvenció exclosa de concurrència pública a DIPSALUT pel 
desenvolupament del projecte de Viles pel Benestar 2021 
 
Antecedents 
 
La corporació ha aprovat el projecte de Viles pel benestar 2021 per a la capacitació emocional dels 
agents comunitaris i comunitàries i l’acompanyament a l’equip impulsor per un import total de 
16.318,00€ 
 
Per tal de cofinançar el projecte es pretén sol·licitar a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública de 8.159,00€, atès que es 
considera que l’objecte subvencionable no es pot incloure en cap dels programes actuals de la 
Dipsalut i alhora que generarà una gran millora en la salut i el benestar emocional del municipi.  
  
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 8.159,00€, com a exclosa de concurrència pública a 
Dipsalut, pel finançament del projecte Viles pel Benestar 2021. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa A1. Suport a les despeses derivades de 
la gestió dels equipaments esportius (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 A1. Suport a les despeses 
derivades de la gestió dels equipaments esportius (2021). 
 
Aquest programa té per objecte donar suport econòmic als municipis per al finançament de les 
despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius municipals ubicats a la demarcació de 
Girona. 
 
Són subvencionables les despeses derivades de la gestió de l’equipament esportiu, i concretament: 

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma 
- Despeses de personal del servei 
- Revisió d’extintors i altres equipaments 
- Despeses de material fungible 
- Despeses de serveis contractats  

 
Aquesta corporació es fa càrrec de les despeses derivades de la gestió dels equipaments del camp 
d’esports, pavelló poliesportiu municipals i les piscines municipals, amb un cost anual de 54.642,44€  
 
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. 
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.- Sol·licitar una subvenció de 43.713,95€ pel Programa A1. Suport a les despeses derivades 
de la gestió dels equipaments esportius (2021) de la Diputació de Girona. 
 
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  
 
 
6.0.- Aprovar la programació d'activitats de la Biblioteca municipal de Breda pel 2021 
 
Antecedents 
 
La Biblioteca municipal de Breda té com a objectiu fomentar l’hàbit de la lectura, per això anualment 
es programen un seguit d’activitats que permeten promocionar, conservar, estendre la cultura i la 
llengua pròpia, amb la intenció d’estimular l’ús de l’oci per al cultiu de la imaginació, la creació, 
l’esperit artístic, els valors universals bàsics i els principis de convivència. 
 
Des de la Biblioteca de Breda s’ha proposat una programació d’activitats per l’any 2021, que 
emmarca 8 sessions de contes, tallers i titelles-teatre, amb inici al mes d’abril i final al mes de 
desembre. 
 
La programació proposada per part de la tècnica de Biblioteca ha rebut el vist i plau per part del 
regidor de Cultura. 



 

 
Legislació aplicable 
 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la programació de l’Hora del Conte proposada des de la Biblioteca de Breda amb el 
vistiplau de la regidoria de Cultura, següent: 
 

ACTUACIÓ 
DATA 
PREVISTA 

CIF O DNI COMPANYIA / EMPRESA BASE IVA IMPORT 

TALLER "EL MONSTRE DELS 
PETONS" 

30/04/2021 45538863-J LAIA BEDÓS BONATERRA 333,20€ 0% 333,20€ 

"ELS CONTES DE LA MALETA DE 
CAN FONT" 

19/05/2021 40341215-C MERI YANES FONT 180,00€ 10% 198,00€ 

"EL MÀGIC MÓN DEL ROAL DAHL" 29/09/2021 79350017-V CRISTINA NOGUER MONER 180,00€ 10% 198,00€ 

"CONTES DE VERDI" 06/10/2021 37282779-D 
ALBERT ESTENGRE I 
MANZANARES 

163,40€ 10% 179,74€ 

"A LA XINA I AQUÍ, CONTES PER 
COMPARTIR" 

27/10/2021 46659747-S MARTA ESMERATS BIGAS 175,00€ 21€ 211,75€ 

"DIVERTICONTES" 10/11/2021 40322309-C DAVID PLANAS I LLADÓ 200,00€ 10€ 220,00€ 

"UN TALLER DE MONSTRES" 24/11/2021 40328288-L 
 ALBERT QUINTANA 
TARRÉS 

200,00€ 10€ 220,00€ 

"LA POSICIÓ MÀGICA DE LA 
BLANCANEU" 

15/12/2021 F17678640 
MÚSICS DE CATALUNYA, 
SCCL 

200,00€ 21€ 242,00 € 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS A LA 
BIBLIOTECA 2021 

  TOTAL 1.631,00€  1.802,69€ 

 
Segon.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- 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 
APLICACI
Ó 

CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació musical 
de Lídia Pujol 

92312130-1 
4311 
2260910 

G6648057
5 

Associació Cultural 
Iter Luminis 

3.300,00€ 21% 3.993,00€ 

 
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  
 
 
8.0.- Concedir un ajut familiar pel pagament del lloguer 
 
Antecedents 
 
En el marc del projecte Benestar i Comunitat de Dipsalut, inclosa en la convocatòria extraordinària del 
programa efectuada arran de la pandèmia sanitària de la Covid-19, el Consell Comarcal de la Selva 
ha comunitat que l’Ajuntament de Breda pot disposar de 2.393,60€ per a conceptes d’ajudes socials 
de necessitats bàsiques o bé altres propostes que hagin servit per pal·liar els efectes socials i 
econòmics de la pandèmia. 
 
Des del SBAS de Breda es proposa destinar la quantitat de 2.393,60€ a ajuts destinats al pagament 
de lloguer per a famílies que han vist molt afectada la seva situació arrel de la pandèmia. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 1.260,00€, pel pagament de deute en lloguer. 
 
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. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia 
 
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 1.260,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 231.4800000. 
 
Tercer.- Efectuar el pagament directe a la immobiliària, que gestiona el lloguer de l’habitatge familiar, 
en el compte bancari que figura en l’expedient. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al serveis comptables i als SBAS de la corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Concedir un ajut familiar pel pagament del lloguer 
 
Antecedents 
 
En el marc del projecte Benestar i Comunitat de Dipsalut, inclosa en la convocatòria extraordinària del 
programa efectuada arran de la pandèmia sanitària de la Covid-19, el Consell Comarcal de la Selva 
ha comunitat que l’Ajuntament de Breda pot disposar de 2.393,60€ per a conceptes d’ajudes socials 
de necessitats bàsiques o bé altres propostes que hagin servit per pal·liar els efectes socials i 
econòmics de la pandèmia. 
 
Des del SBAS de Breda es proposa destinar la quantitat de 2.393,60€ a ajuts destinats al pagament 
de lloguer per a famílies que han vist molt afectada la seva situació arrel de la pandèmia. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 1.200,00€, pel pagament de deute en lloguer. 
 
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. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia.  
 
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 1.200,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 231.4800000. 
 
Tercer.- Efectuar el pagament directe a la propietària de l’habitatge familiar, en el compte bancari que 
figura en l’expedient. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al serveis comptables i als SBAS de la corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- 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/2021/264 09/03/2021 2110 1742,4 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 1532 21000 

2 F/2021/388 26/03/2021 F1 21F102623 1316,39 B17292426 
CARBURANTS TARAVAUS, 
S.L. 

342 
171 

2210302 
22103 

3 F/2021/392 26/03/2021 2113 4404,4 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 1532 21000 

4 F/2021/396 29/03/2021 202120 815,54 79303843G SOLÀ MASÓ, MONTSERRAT 171 21000 

5 F/2021/397 29/03/2021 3/2021 970,42 40950224N ILLA PLA. LLUÍS 1531 21000 

        9.249,15         

 
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 obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  
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 9.249,15 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
11.1.- Autoritzar el pagament d'ajuts familiars de material escolar de cursos antics a l'Escola 
Montseny 
 
Antecedents 
 
Consten a l’expedient informes emesos per part del SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un 
ajut econòmic de 258,00€, pel pagament de quotes de material escolar impagades per part de 
famílies al centre educatiu Escola Montseny de Breda 
 
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 
personal. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2021 (231_4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 



 

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.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 258,00€ en concepte d’ajuts socials, amb 
càrrec a l’aplicació 231_4800000, del pressupost municipal de 2021. 
 
Segon.- Realitzar el pagament directe a l’Escola Montseny Breda, centre educatiu on s’ha generat el 
deute.  
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.2.- Aprovar un contracte menor de serveis per la regidoria de les TIC 
 
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.a), 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 

creació, desenvolupament i 
manteniment durant un any 
de l’aplicació mòbil municipal 
eAgora 

72416000-
9 

923 22602  B42908988 
eAgora 
Algorisme del 
Canvi SL 

2.972 624,12 3.596,12 

 



 

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  
 
 
11.3.- Aprovar els contractes menors derivats de la programació d'activitats a la Biblioteca 
municipal 2021 
 
Antecedents 
 
Des de la Biblioteca de Breda, amb el vistiplau del regidor responsable de l’Àrea de Cultura, s’ha 
proposat la següent programació d’activitats, per l’any 2021: 
 

ACTUACIÓ 
DATA 
PREVISTA 

CIF O DNI COMPANYIA / EMPRESA 

TALLER "EL MONSTRE DELS PETONS" 30/04/2021 45538863-J LAIA BEDÓS BONATERRA 

"ELS CONTES DE LA MALETA DE CAN 
FONT" 

19/05/2021 40341215-C MERI YANES FONT 

"EL MÀGIC MÓN DEL ROAL DAHL" 29/09/2021 79350017-V CRISTINA NOGUER MONER 

"CONTES DE VERDI" 06/10/2021 37282779-D 
ALBERT ESTENGRE I 
MANZANARES 

"A LA XINA I AQUÍ, CONTES PER 
COMPARTIR" 

27/10/2021 46659747-S MARTA ESMERATS BIGAS 

"DIVERTICONTES" 10/11/2021 40322309-C DAVID PLANAS I LLADÓ 

"UN TALLER DE MONSTRES" 24/11/2021 40328288-L  ALBERT QUINTANA TARRÉS 

"LA POSICIÓ MÀGICA DE LA BLANCANEU" 15/12/2021 F17678640 MÚSICS DE CATALUNYA, SCCL 

 
A l’expedient hi figuren l’informe de la Biblioteca, el de necessitat del servei de la regidora de Cultura i 
del secretari-interventor de l’Ajuntament que informe que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com a contractes menors, i posa de manifest que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent a l'any 2021. 
 
Legislació aplicable 
 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
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.  
Els 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.- Aprovar la contractació dels espectacles que conformen la programació d’activitats a la 
Biblioteca municipal, en el marc de l’Hora del Conte 2021, següents: 
 

ACTUACIÓ 
DATA 
PREVISTA 

CODI_CPV APLICACIO CIF O DNI 
COMPANYIA / 
EMPRESA 

BASE IVA IMPORT 

TALLER "EL MONSTRE 
DELS PETONS" 

30/04/2021 
92331210-
5 

3321 
2260902 

45538863-
J 

LAIA BEDÓS 
BONATERRA 

333,20€ 0% 333,20€ 

"ELS CONTES DE LA 
MALETA DE CAN FONT" 

19/05/2021 
92331210-
5 

3321 
2260902 

40341215-
C 

MERI YANES 
FONT 

180,00€ 10% 198,00€ 

"EL MÀGIC MÓN DEL 29/09/2021 92331210- 3321 79350017- CRISTINA 180,00€ 10% 198,00€ 



 

ROAL DAHL" 5 2260902 V NOGUER MONER 

"CONTES DE VERDI" 06/10/2021 
92331210-
5 

3321 
2260902 

37282779-
D 

ALBERT 
ESTENGRE I 
MANZANARES 

163,40€ 10% 179,74€ 

"A LA XINA I AQUÍ, 
CONTES PER 
COMPARTIR" 

27/10/2021 
92331210-
5 

3321 
2260902 

46659747-
S 

MARTA 
ESMERATS BIGAS 

175,00€ 21€ 211,75€ 

"DIVERTICONTES" 10/11/2021 
92331210-
5 

3321 
2260902 

40322309-
C 

DAVID PLANAS I 
LLADÓ 

200,00€ 10€ 220,00€ 

"UN TALLER DE 
MONSTRES" 

24/11/2021 
92331210-
5 

3321 
2260902 

40328288-
L 

 ALBERT 
QUINTANA 
TARRÉS 

200,00€ 10€ 220,00€ 

"LA POSICIÓ MÀGICA DE 
LA BLANCANEU" 

15/12/2021 
92331210-
5 

3321 
2260902 

F17678640 
MÚSICS DE 
CATALUNYA, 
SCCL 

200,00€ 21€ 242,00 € 

PROGRAMACIÓ 
ACTIVITATS A LA 
BIBLIOTECA 2021 

 
92331210-
5 

3321 
2260902 

 TOTAL 1.631,00€  1.802,69€ 

 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponen, amb càrrec a l’aplicació 3321 2260902, del pressupost 
municipal de l’any 2021. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Biblioteca de Breda i a les persones interessades, pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
Quart.- Donar compte de la resolució al serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques dels contractes al Registre de Contractes del Sector Públic. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.4.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Breda per 
la delegació de competències per la gestió del servei de menjador de l'escola bressol de Breda 
 
Antecedents  
 
L’Ajuntament de Breda disposa del servei públic de l’Escola Bressol Municipal de Breda, El Petit 
Montseny, i vol seguir donant als seus usuaris el servei de menjador escolar. 
 
El Ple de la Corporació de data 30 de novembre de 2020 va aprovar l’encàrrec de gestió a favor del 
Consell Comarcal de la Selva, per tal que l’administració comarcal assumeixi a través d’una 
concessionària del servei, la gestió i prestació del servei de menjador de la Llar d'Infants Petit 
Montseny durant el curs escolar 2021-2022 i requerir-lo perquè presentés una proposta de conveni 
regulador. 
 
En data 18 de març de 2021 RE núm. E2021001100, el Consell Comarcal de la Selva presenta l’escrit 
del conveni per tal de que l’Ajuntament de Breda l’aprovi i el retorni signat. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 9.4 i 85 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,  
 
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya 
 
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
L’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de Sector Públic  
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar i formalitzar el Conveni que regula el funcionament del servei de menjador de la Llar 
d'Infants Petit Montseny a càrrec del Consell Comarcal de la Selva, en els termes en que figura en 
l’expedient amb la redacció que a continuació es recull: 
 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE BREDA PER LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL PETIT MONTSENY 
 
PARTS 
 
Per una part, el Consell Comarcal de la Selva, representat pel seu president el Sr. Salvador Balliu Torroella, 
assistit pel secretari accidental, Sr. Joan Busquets Biarnes i la Secretària-Interventora del SAT, la Sra. Núria 
Moral Ferrés, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de data 11 de juliol de 2019. 
 
Per l’altre, l’Ajuntament de Breda, representat pel seu alcalde, el Sr. Dídac Manresa Molins, assistit pel 
secretari/ària de la corporació, i autoritzat per acord del Ple de data 15 de juny de 2019. 
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-se mútuament, capacitat 
legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte, manifesten el següents, 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que correspon els municipis la competència de prestar el servei púbic d’educació infantil de primer cicle. 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Selva ha incoat expedient per la contractació de la concessió administrativa 
mitjançant modalitat de gestió indirecta, del servei de menjador escolar de la comarca de la Selva pel curs 2021-
2022, amb possibilitat de pròrroga per quatre anualitats més. 
 
Atès que correspon a la comarca, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis amb la 
finalitat d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis, tan des del punt de vista d’eficiència tècnica 
com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
 
Atès que el Consell Comarcal de la Selva tramitarà la contractació, mitjançant concessió de serveis, del servei de 
menjador de les escoles públiques de la comarca de la selva del qual el Consell Comarcal de la Selva n’exerceix 
la competència per delegació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que les Llars d’infants municipals no s’integren expressament dins de la delegació que exerceix el Consell 
Comarcal de la Selva, i és necessari que l’Ajuntament efectuï la delegació de la gestió del servei de menjador de 
la Llar d’infants municipal per tal de poder-lo incloure dins de l’objecte del contracte de concessió de serveis que 
regirà el menjador escolar per l’anualitat 2021-2022 i següents.  
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
El Consell Comarcal de la Selva gestiona per delegació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, entre d’altres, el servei escolar de menjador a la comarca, de caràcter preceptiu i opcional, d’acord 
amb el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria 
d’ensenyament i el conveni de col·laboració relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
escolar de transport i del servei escolar de menjador, signat en data 24 de maig d 2016.  
 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències d’acord amb el que disposa Decret 282/2006, de 4 de juliol, 
pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre 
les seves competències, aquelles que li deleguin o encarreguin gestionar els seus municipis. Les delegacions o 
els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
 
Així mateix correspon a la comarca, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis amb 
la finalitat d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis, tan des del punt de vista d’eficiència 
tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
 
L’Ajuntament de Breda està interessat en delegar les competències per la gestió del servei de menjador de la 
Llar d’infants municipal Petit Montseny al Consell Comarcal de la Selva. 
 
En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb que es regirà per les següents, 



 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI I TITULARITAT 
 
El present conveni té per objecte regular la delegació de competències per part de l’Ajuntament de Breda al 
Consell Comarcal de la Selva per la gestió del servei de menjador a la llar d’infants Petit Montseny del municipi 
de Breda pel curs 2021-2022 i de les successives pròrrogues que en puguin derivar. 
 
En concret es delega la gestió del servei de menjador, el qual s’estén a les següents actuacions:  
LLAR PETIT MONTSENY (BREDA) 
 

- Subministrament del menjar a les instal·lacions de la llar (inclou el menjar ja elaborat i el transport fins a 
la llar a la temperatura establerta per la normativa sanitària vigent) 
 

- Servei d’administració – 3 hores setmanals (gestió assistència alumnes, inscripcions al servei, etc.)  
 

-  
El Consell Comarcal de la Selva accepta la delegació de la competència d’acord amb les prescripcions del 
present conveni.  
 
D’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els 
requisits dels centres, el Consell Comarcal no es fa responsable de les obligacions que corresponen al municipi 
en relació amb la gestió integral de l’educació infantil de primer cicle.  
 
 
SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
Per part del Consell Comarcal de la Selva 

- El Consell Comarcal de la Selva assumirà la gestió del servei de menjador de la Llar d’infants en els 
termes convinguts. 
 

- El Consell Comarcal de la Selva determinarà la forma més adient per a la gestió d’aquest servei 
d’acord amb les prescripcions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i 
les demés normes d’aplicació.  

 
- En l’àmbit d’aquesta gestió el Consell Comarcal de la Selva ha incoat expedient per la contractació 

administrativa, mitjançant modalitat de gestió indirecta, del servei de menjador escolar de la 
Comarca de la Selva. 

 
- El Consell Comarcal de la Selva es compromet a incloure dins l’àmbit objectiu del citat contracte el 

servei de menjador de la Llar d’infants municipal referida.  
 
- El Consell Comarcal de la Selva serà responsable de l’aplicació de totes les mesures necessàries 

per un funcionament correcte del servei d’acord amb el contracte de concessió administrativa. 
 

- El Consell Comarcal de la Selva posa a disposició del servei l’equipament de la seva propietat que 
actualment estigui ubicat a la llar d’infants i que és necessari per a la prestació del servei 
(rentavaixelles, taula calenta, nevera, etc.). 

 
Per part de l’Ajuntament 

- L’Ajuntament posa a disposició del Consell Comarcal les instal·lacions de la cuina/office i el 
menjador que són de la seva propietat durant els dies que hi hagi servei de menjador escolar. 
 

- L’Ajuntament es responsabilitza del manteniment, conservació i reposició, si s’escau, de les 
instal·lacions, equipaments i parament necessari per a la prestació del servei, incloent aquells que 
són propietat del Consell Comarcal que actualment estan ubicats a la cuina de la llar. 

 
- A complir amb els demés obligacions que en l’àmbit de l’educació infantil de primer cicle regula el 

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits 
dels centres. 

 
- A facilitar tota la informació, documentació i antecedents que puguin ser d’utilitat pel Consell 

Comarcal de la Selva en l’execució de la competència que es delega així com a posar a disposició 
del Consell Comarcal de la Selva tots els recursos necessaris per a exercir aquesta competència. 

 
- Acceptar íntegrament la fórmula de gestió que el Consell Comarcal de la Selva elegeixi per a 

gestionar aquesta competència, i en el cas de la gestió indirecte, a acceptar el plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les valoracions 
efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per l’òrgan de contractació del 
Consell Comarcal de la Selva. 

 
 



 

TERCERA.- COMPROMISOS ECONÒMICS ASSUMITS PER LES PARTS 
 
La delegació d’aquesta competència al Consell Comarcal de la Selva no comporta la formalització de 
compromisos econòmics per a la seva gestió.  
 
En cas que durant la vigència d’aquest conveni s’hagi d’assumir despesa per part de les entitats que hi 
intervenen es proposarà addenda per modificar-ne el seu contingut.  
 
En el cas que el Consell Comarcal de la Selva, gestioni la competència per modalitat de gestió indirecta, i en 
format de concessió de serveis, serà l’empresa concessionària la responsable de cobrar als usuaris, a l’inici de 
cada mes, d’acord amb els imports establerts en l’ordenança de preus públics vigent.  
 
 
QUARTA.- SEGUIMENT I VIGILÀNCIA DEL CONVENI 
 
Es podrà constituir si així ho considera oportú la direcció de la Llar una comissió de seguiment del menjador 
escolar, que estarà formada per un o diversos representants de l’AMPA, pel director i/o un membre de l’equip 
directiu o del professorat, pel coordinador de monitors de la llar, per un representant del Consell Comarcal de la 
Selva, per un representant de l’Ajuntament i per un responsable de l’empresa que en gestioni el servei.  
 

1. Les funcions d’aquesta comissió seran les que acordi el Consell Escolar de cada centre. Per norma 
general hauran d’incloure les següents: 

 Proposar millores en el funcionament del menjador 

 Resoldre les incidències en la prestació del servei en el marc del centre educatiu 

 Avaluació de les anàlisis i incidències dels informes de les inspeccions efectuades pels tècnics del 
Servei Català de la Salut 

 Quan ho consideri convenient, elevar propostes de millora i/o correcció a l’entitat o institució que 
s’escaigui per la seva implicació en el servei de menjador: direcció del centre, Consell Comarcal de 
la Selva, empresa adjudicatària, ajuntament, etc. 
 
 

CINQUENA.- VIGÈNCIA I POSSIBLES PRÒRROGUES 
 
La vigència d’aquesta delegació serà per una anualitat i coincidirà amb el curs escolar 2021-2022, d’acord amb la 
durada del curs que fixi el Departament d’Ensenyament.  
 
Amb la subscripció d’aquest conveni s’autoritza al Consell Comarcal de la Selva a procedir amb les actuacions 
prèvies necessàries per determinar la forma de gestió així com procedir amb la licitació en el cas d’optar per la 
gestió indirecta. 
 
El Consell Comarcal i l’Ajuntament acordaran les pròrrogues que estimin convenients, que en tot cas s’hauran de 
formalitzar de forma expressa i s’incorporaran com a addenda al present conveni, d’acord amb les prescripcions 
l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
 
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 

- Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del present Conveni o per 
qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment del seu objecte. 

- Per decurs del termini fixat com a durada del conveni. 
- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
- Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions assumides i derivades del 

present conveni. 
- Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una antelació mínima de tres mesos. 
- Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 

 
 

SETENA.- NUL·LITAT 
 
Si alguna de les disposicions del present Conveni és declarada nul·la i no convinguda o il·legal, o inaplicable per 
qualsevol altre raó, per qualsevol autoritat judicial o altra autoritat competent, les parts modificaran aquesta 
disposició de manera raonable a fi d’incloure les esmenes escaients, mentre que les altres disposicions es 
mantindran inalterades. 
 
 
VUITENA.- RÈGIM DE PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA 
 
D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació amb les modificacions introduïdes per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, 
de 15 d’octubre, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 



 

la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquest conveni s’ha de 
publicar al BOP i al web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des 
del Portal de la Transparència. 
 
 
NOVENA.- NATURALESA 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni duplicat.” 

 
Segon.- La formalització del contracte no comporta l’autorització ni disposició de cap despesa 
imputable al pressupost municipal atès que el servei es finançarà integrament a càrrec dels usuaris, 
d’acord amb l’ordenança de tarifes del servei o els preus públics aprovats per l’administració 
comarcal.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la direcció de l’Escola Bressol Municipal de Breda, al Consell 
Comarcal de la Selva, fent-los tramesa del conveni signat.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.5.- Aprovar la concessió d’un ajut personal 
 
Antecedents 
 
En data 25 de març de 2021, amb registre E2021000702, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer front 
a les despeses de trasllat a centre formatiu per adults. 
 
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 i l’informe que consta en l’expedient, es justifica suficientment, la concessió 
d’un ajut personal. 
 
Legislació aplicable 
 
Reial Decret 887/2006, de 214 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
Articles 7.m), 11, 22 i 31 de la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de 2007 de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut personal de 125,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost 
de despeses de 2021. 
 
Segon.- Fer efectiu el pagament al número de compte presentat per l’interessat. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables i als serveis socials de la 
Corporació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.6.- Acceptar la concessió d'una subvenció en el marc de la convocatòria extraordinària del 
Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut 
 
Antecedents  
 
Dipsalut, en el marc de la convocatòria extraordinària del Programa Benestar i Comunitat, amb 
l’objectiu de donar resposta a la crisi sanitària, social i econòmica derivada de l’impacte de la COVID 



 

19, ha subvencionat el “Projecte comarcal per a la millora de les condicions de vida de les famílies en 
situació de vulnerabilitat”. 
 
El Consell Comarcal de la Selva per resolució de la Gerència ha concedit un ajut a aquesta 
corporació per import de 2.393,60€ per a realitzar accions vinculades a la convocatòria extraordinària 
de subvencions del programa Benestar i Comunitat COVID 19 de Dipsalut. 
 
Les despeses han d’anar destinades a cobrir necessitat bàsiques a famílies vulnerables, necessitats 
educatives dels menors d’edat, despeses municipals destinades a cobrir necessitat provocades per la 
pandèmia de persones i/o famílies vulnerables o grups, i altres tipus de propostes que s’ajustin a 
aquests conceptes. I cal haver-les realitzat entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021. 
 
Des del SBAS de Breda s’ha proposat destinar l’import concedit al pagament de deutes generats en 
lloguer per famílies que s’han vist afectades per la crisi sanitària, social i econòmica derivada de 
l’impacte de la COVID 19. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la concessió d'una subvenció, de 2.393,60€, per part del Consell Comarcal de la 
Selva en el marc de la convocatòria extraordinària del Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut. 
 
Segon.- Presentar el compte justificatiu de les despeses realitzades, entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 
de març de 2021, abans del 14 de maig de 2021. 
 
Tercer.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement 
i als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.7.- Aprovar un contracte menor de subministraments de la regidoria d'Esports 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 



 

Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Porteria de Futbol-7 
traslladable 

37451000-4 342 6320000 43677858F 
José Ramon 
Abellan Rubio 

741,50€ 21% 897,22€ 

 
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  
 
 
11.8.- 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Audició/concert de 
sardanes de la Cobla 
Vila d’Olesa 

92312130-
1 

334 
2260902  

G65169419 
Associació 
Foment Musical 
Sardanista 

950,00€ Exempt 950,00€ 

 
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  
 
 
11.9.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per a la realització del Projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una 
part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda 2021-2022 
 
Antecedents  
 
Amb la voluntat d’executar el projecte de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis 
del claustre del monestir de Sant Salvador de Breda, amb un cost total, incloent les despeses de 
redacció i l’estudi de paraments, de 249.923,27€, per Decret d’Alcaldia 2021DECR000113, de 18 de 
febrer, es resol aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 200.000,00€, exclosa de concurrència pública 
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . 
 
En data 25 de març de 2021, el Consell d’administració de l’OSIC aprova la despesa pluriennal 
destinada a la realització del projecte de consolidació de les façanes i cobertes d’una part dels edificis 
del claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda, per un import total de 200.000,00€, distribuïts en 
les anualitats següents: 
 

Any Import 

2021 100.000,00€ 

2022 100.000,00€ 

TOTAL 200.000,00€ 

 
El mateix acord estableix disposar el pagament dels 200.000,00€ concedits de la manera següent: 
 

- El 100% del pagament corresponent a l’anualitat 2021 es tramitarà, en concepte de bestreta, 
en el moment de la concessió de la subvenció. Per al pagament d’aquesta bestreta no 
s’exigeix la prestació de garantia. 

 
- El 60% de l’import del 2022 es pagarà en concepte de bestreta, un cop l’Ajuntament hagi 

presentat, abans del 31 de juliol de 2022, una memòria detallada de l’estat d’execució de les 
obres i un resum de les despeses realitzades, i d’acord amb l’informe favorable de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural. 
 

- El 40% restants, de l’import del 2022, es tramitarà quan per part de l’Ajuntament s’hagin 
justificat la totalitat de les activitats subvencionades, d’acord amb el que disposa el punt tercer 
de l’acord de concessió. 



 

 
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. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per a la realització del Projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una part dels 
edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda 2021-2022. 
 
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la corporació la concessió per al reconeixement 
d’ingrés dels 200.000,00€ atorgats amb el detall següent: 
 

- 2021: 100.000,00€ 
- 2022: 100.000,00€ 

 
Tercer.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.10.- Rectificació de l’aplicació pressupostària i quantia de la despesa del contracte 
d’arrendament d’un local per magatzem  
 
Antecedents  
 
En data 18 de gener de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar l’expedient 
de contractació, juntament amb el Plec de Condicions i de Prescripcions Tècniques del contracte 
d’arrendament del local situat a la finca cadastral 3017503DG6231N0002BT, que és propietat de 
CEBARISA, S.L. 
 
Vist que s’han detectat errors materials en el segon punt dels acords que cal rectificar. 
 
Vist que les Administracions Públiques d’ofici poden rectificar en qualsevol moment els errors 
materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Consta a l’expedient un nou informe de fiscalització prèvia de la despesa. 
 
Legislació aplicable 
 
Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 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,  
 
Per tot l’esmentat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Rectificar el punt segon dels acords de la Junta de Govern Local reunida en data 18 de 
gener de 2021 referent a l’expedient X2020000129, en els termes següents:  
 
“Segon.- Autoritzar la despesa plurianual de 7.744,00 euros, condicionat l’efectivitat dels acords a 
l’existència de crèdit suficient a càrrec del pressupost de l’any 2021 i següents.  

 
Aprovar el compromís de despesa plurianual d’acord amb les anualitats, aplicació pressupostaria i 
imports que tot seguit es detallen:  



 

 

ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUP. IMPORT 

2021 133. 202.00 3.691,00 euros 

2022 133. 202.00 3.872,00 euros 

2023 133. 202.00 180,33 euros 

 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.11.- Aprovar un contracte menor de l'àrea de Comunicació 
 
Antecedents 
 
Des de l’àrea de comunicació es coordina trimestralment la publicació del butlletí municipal L’Àgora.  
 
Per a la impressió s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Arts Gràfiques Cantalozella, amb CIF 
A17062670. 
 
L’empresa ha aportat un pressupost per la impressió: 
 
BUTLLETÍ de 8 pàgines 

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

 
La impressió de 1.800 butlletins té un cost total de 653,40€ (594,00€ més 59,40€ d’IVA). 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la Junta 
de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats de 
menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Els contractes menors inclosos dins la relació que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern 
hauran de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense 
que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com a contractes menors, i posa de manifest que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent a l'any 2021. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 17, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors que es relacionen a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2021. 
 

CONCEPTE CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Edició del butlletí 
municipal L’Àgora, 43 

7982300
0-9 

920 22001 A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

594,00€ 10% 653,40€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 



 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
  
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.12.- Aprovar el contracte menor d'obres de la regidoria d’Obres 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Asfaltar zona 
autocaravanes 

45233222-1 1532 21000  B65924102 
Urban Project 
General Work 
SL 

969,11 203,51 1.172,62 

 
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  



 

 
 
12.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, 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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