
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 21 DE JUNY DE 2021 

 

Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000025 
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 21 de juny de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:50 h 

Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen 

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia 

 
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 
 

Han Excusat la seva absència: 
Didac Manresa Molins, Alcalde 
 
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 anteriors de Junta de Govern JGL2021000023 i 
JGL2021000024 

 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ord inàries de la 
Junta de Govern Local de data 7 i 14 de juny de 2021. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- 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/2021/688 
24/05/202

1 
2021//211318 1.586,84 B62175575 

SERVEIS VIALS DEL VALLES, 
S.L. 

1532 21000 

2 F/2021/715 
28/05/202

1 
01 00000632 1.252,17 A17050063 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
CAT, S.A. 

1532 21000 

3 F/2021/758 
01/06/202

1 
2121 4.041,40 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 1532 21000 

4 F/2021/768 
03/06/202

1 
2021-724-

100719090 
1.291,80 A25009192 

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
SAU 

132 
171 

22103 
22103 

5 F/2021/770 
04/06/202

1 
210527823 542,60 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U. 171 21000 

6 F/2021/774 
06/06/202

1 
21009 1.122,15 40289919Z BOHILS VIÑALS, PERE 

342 
171 

2210001 
21000 

7 F/2021/775 
06/06/202

1 
21165 1.597,20 

46672131

W 
SERRA SERRAT, JOAN 342 2120003 

8 F/2021/777 
07/06/202

1 
21-001841 966,31 A58635848 SOCOMOR, S.A. 171 21000 



 

9 F/2021/782 
09/06/202

1 
1 2101160 1.178,72 B61607842 

TALLERS AGRÍCOLA TORDERA, 
S.L. 

171 21300 

10 F/2021/793 
15/06/202

1 
92410913 800,43 A08435919 GRUPO BARCELONESA, SA 342 2120003 

11 F/2021/794 
15/06/202

1 
2100060 625,29 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 2120003 

12 F/2021/795 
15/06/202

1 
2100058 875,76 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 2120003 

13 F/2021/857 
22/06/202
1 

003 2021 1.076,90 45542038Z TONI RODRIGUEZ AUNION 342 2120003 

        16.957,57         

 

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 objeccions i 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 acreditar mitjançant informe tècnic que la factura d’Instalaciones Electricas CAT SA, no han 
d’anar finançades per tercers. 

- Hi ha factures que no es defineix l’obra o el servei al que es refereixen, per tant caldria que quedés 
formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres.  
 

- Bona part de les factures es corresponen amb actuacions que haurien estat fàcilment programades i 
adjudicades amb anterioritat.  
A la vista de les objeccions, la Junta de Govern considera que les prestacions han estat realitzades 
de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada àrea i per tant 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.- Aixecar el reparament realitzat per Intervenció i 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 15.880,67 euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
3.0.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria de Medi Ambient 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 

 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 

 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 



 

 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor. 

 
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 de 2019, correspon 

a la Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius 
qualificats de menors per la llei de contractes del sector públic.   
 

Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Neteja de vorals 
45112000-
5 

136 21000  B17431891 
Excavacions 
Rosell SL 

1400 294 1694 

 
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.- Acceptar la concessió d'una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de promoció Econòmica 
(XSLPE), anualitat 2021 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 1 de juny, va aprovar la proposta de concessió 
de subvencions per fomentar Projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).  

 
La nostra corporació figura com a ens beneficiari de 1.941,50€, el que es correspon amb la totalitat de 
la quantitat sol·licitada per acord de la Junta de Govern Local, d’1 de març de 2021.  

 
El concepte de la subvenció és el cost de manteniment, previst per l’anualitat 2021, del servei 
instaurat d’un armari de paqueteria per a la dinamització del comerç local, amb un cost anual de 

2.426,88€. 
 
Legislació aplicable 

 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  



 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.941,50€ per fomentar projectes i accions de promoció econòmica 
dels ens locals no adherits a la XSLPE concedida per la Diputació de Girona 

 
Segon.- Tramitar l’acceptació, si s’escau, i la justificació del programa dins el termini establert en la 
convocatòria. 

 
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.0.- Assumptes urgents 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 

5.1.- Concedir un ajut econòmic familiar puntual 
 
Antecedents 

 
En data 24 de maig de 2021, amb registre E2021002232, es sol·licita ajut econòmic familiar puntual 
per atenció a una menor amb alta dependència, tal i com figura en l’expedient x2021001183.  
 

Els Serveis socials bàsics del municipi emeten informe favorable l’11 de juny de 2020. 
 
Valorada la documentació que conforme l’expedient es proposa la concessió d’un ajut econòmic 

familiar puntual de 300,00€. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Concedir als titulars de l’expedient X2021001183 un ajut econòmic de 300,00€. 
 
Segon.- Fer efectiu el pagament de 300,00€, al número de compte que consta en l’expedient, amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
5.2.- Concedir un ajut econòmic familiar per al pagament de colònies escolars 
 

Antecedents 
 
Tal i com figura en l’expedient X2021001283 es sol·licita ajut econòmic familiar puntual en data 8 de 

juny amb registre E2021002462. 
 
Els Serveis socials bàsics del municipi emeten informe favorable el 10 de juny de 2021. 

 
Valorada la documentació que conforme l’expedient es proposa la concessió d’un ajut econòmic 
familiar puntual de 75,00€. 

 



 

Legislació aplicable 
 
Article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Article 22 i altres concordants de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Concedir a les titulars de l’expedient X2021001283 un ajut econòmic de 75,00€. 
 

Segon.- Fer efectiu el pagament de 75,00€, al número de compte que consta en l’expedient, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021.  
 

Tercer.- Donar compte del present acord 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.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.3.- Resolució de la convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 

associacions i col·lectius del municipi de Breda 2021 
 
Antecedents 

 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 29 de gener de 2018, va acordar 
aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per act ivitats desenvolupades per 
entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  

 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 15 de febrer de 2021, va aprovar, entre 
d’altres, la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i 

col·lectius del municipi de Breda per l’any 2021 i determinar que el termini de presentació de les 
sol·licituds començaria l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzaria 
el 31 de maig de 2021. 

 
En el termini establert per a la presentació de sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria 
2021 de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi 

de Breda, s’ha donat registre d’entrada a les següents: 
 

E2021002322 30/05/2021 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 

E2021002274 26/05/2021 ASSOCIACIÓ DE VEINS VILATANS DE BREDA 

E2021002097 15/05/2021 AMPA ESCOLA MONTSENY 

E2021002080 13/05/2021 ASSOCIACIÓ DEL SENGLAR DE BREDA I RIELLS 

E2021001179 22/03/2021 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA 

E2021001122 18/03/2021 CLUB PATÍ BREDA 

 
Revisades les sol·licituds, d’acord amb el que s’estableix en les bases reguladores i la convocatòria, 

per Decret d’Alcaldia 2021DECR000452 es va requerir per a l’esmena de les sol·licituds presentades 
a les entitats següents: 
 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I 

PENSIONISTES DE BREDA 

No consta el finançament propi de l’entitat en l’apartat 6. - 

Pressupost / Finançament previst 

AFA ESCOLA MONTSENY 

El pressupost d’ingressos n pot ser superior al de despeses, cal 
adequar l’import de subvenció que es sol·licita per evitar la 
desviació detectada en l’apartat 6.- Pressupost / Finançament 

previst 

UNIÓ ESPORTIVA BREDA 
No consta la quantitat de subvenció que es sol·licita en l’apartat 6. - 
Pressupost / Finançament previst 

 
En el termini de 10 dies hàbils per donar resposta al requeriment emès, l’AFA de l’Escola Montseny i 

la Unió Esportiva Breda corregeixen adequadament els errors detectats .  
 



 

Cal un nou requeriment a l’Associació de Jubilats i Pensionistes, al que donen resposta adequada en 
data 10 de juny. 
 

Les sol·licituds de subvenció s’han analitzat i valorat d’acord amb els criteris objectius fixats a l’article 
9 de les bases i s’ha proposat un import individualitzat d’acord amb la formula establerta a l’article 11.  
 

Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 

Reglament municipal de subvencions. 
Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda. 

Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 
municipi de Breda. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir a les entitats, associacions i col·lectius de Breda que han concorregut a la 
convocatòria, les subvencions que es relacionen tot seguit:  

 

Nº Expedient ENTITAT / ASSOCIACIO / COL·LECTIU SUBV CONC 

X2021000661 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 

X2021000688 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA 661,13 

X2021001098 ASS SENGLAR BREDA I RIELLS I VIABREA 448,00 

X2021001119 AMPA ESCOLA MONTSENY 703,13 

X2021001218 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILATANS DE BREDA 1.350,00 

X2021001238 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 

 
 
Segon.- Disposar la despesa per l’import total de 8.691,26€, distribuïts a càrrec de les aplicacions 

pressupostàries, del pressupost municipal 2021, següents:  
 

PARTIDA PRESS ENTITAT IMPORT  

341 4800200 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 

920 4800400 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA 661,13 

920 4800400 ASS SENGLAR BREDA I RIELLS I VIABREA 448,00 

323 4800300 AMPA ESCOLA MONTSENY 703,13 

334 4800100 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILATANS DE BREDA 1.350,00 

341 4800200 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 

 
Tercer.- Reconèixer i realitzar el pagament d’una bestreta del 70% de l’import concedit, en aplicació 

de la clàusula 18 de les bases específiques reguladores de subvencions per activitats 
desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  
 

 

Nº Expedient ENTITAT / ASSOCIACIO / COL·LECTIU 
SUBV 
CONC 

70% 
BESTRETA 

X2021000661 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 1.935,15 

X2021000688 
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE 
BREDA 

661,13 462,79 

X2021001098 ASS SENGLAR BREDA I RIELLS I VIABREA 448,00 313,60 

X2021001119 AMPA ESCOLA MONTSENY 703,13 492,19 

X2021001218 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILATANS DE BREDA 1.350,00 945,00 

X2021001238 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 1.935,15 

 



 

Quart.- Establir, com a data límit del termini de justificació de la subvenció concedida, el 30 de 
novembre de 2021.  
 

Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el 
període que va de l’1 de desembre de 2020 al 30 de novembre de 2021.  
 

Pel cobrament del 30% restant caldrà justificar el 100% del total de l’import concedit. 
 
Cinquè.- Informar a les entitats beneficiàries que, segons el que estableix l’article 19 de les Bases 

reguladores: 
 
Els beneficiaris presentaran la justificació, mitjançant el model de compte justificatiu simplificat que es 

troba disponible al web de l’Ajuntament de Breda, al qual caldrà adjuntar còpia de les factures 
originals o bé fotocòpies autenticades, acreditatives de la realització de l’activitat, com a mínim, al 
cost total de la part d’obra establerta per realitzar en el present exercici, de la qual se’n pagarà el 

percentatge establert per a la subvenció. 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:  

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  
2. Declaració Responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social.  

3. Relació de Despeses imputades a la subvenció.  
 
En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 

l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.  
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau 
s’efectuïn, l’Ajuntament de Breda podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements 

que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 
subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix 

percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. En canvi, si el cost de 
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia 
inicialment atorgada. 

 
El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any l’aprovació 
de la convocatòria. 

 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués 
presentat, es requerirà al beneficiari que la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a 

comptar de l’endemà de la notificació formal, amb l’advertiment que en cas que no ho faci es 
procedirà a revocar la subvenció. 
 

Quant a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28 del 
Reglament General de Subvenc ions de l’Ajuntament de Breda, el beneficiari pot demanar, abans que 
acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. 

Igualment es podrà demanar una pròrroga d’execució amb les mateixes condicions. L’Ajuntament 
estimarà o desestimarà discrecionalment la proposta, amb la valoració prèvia de la petició.  
 

Sisè- Notificar el present acord a les entitats, associacions i col·lectius interessades.  
  
Setè.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i als 

efectes oportuns. 
 
Vuitè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.   

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
 
 

 



 

5.4.- Aprovar un contracte menor de serveis de la Regidoria de Governació 
 
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 direc tament 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 

Control de seguretat 25 

i 26 de juny 

71317200-

5 
920 22799  B67293985 

Wakeful 
Seguretat 
SL 

955,50 200,66 1.156,16 

 

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  
 

 



 

5.5.- Aprovar una pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Breda i la Sra. Anna 
Maria Pons Güell representant de l’Escola de Música Güell per regular la incentivació de la 
formació musical dels ciutadans de Breda 

 
Antecedents 
 

El Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord 
pel que es concedia d'una subvenció nominativa i el conveni que la regula, per incentivar la formació 
musical dels ciutadans de Breda 

 
El conveni de col·laboració regula les obligacions i condicions que assumeixen les parts per assolir 
els objectius esmentats, i es formalitza en un document administratiu que té caràcter voluntari i 

s’estipula en termes de manifestació de voluntats entre ambdues parts tot de conformitat amb el que 
preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del sector 
públic.  

 
En el punt 2 i 6 el conveni estasbleix: 
 

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

a. Aportar una subvenció nominativa màxima de 5.000,00 euros a càrrec del pressupost 

municipal a repartir entre les anualitats 2020 i 2021 de la següent manera:  
 

2020 1.700,00€ 

2021 3.300,00€ 

 
En cas de prorroga aplicable pel curs escolar 2021/2022, l’Ajuntament consignarà en el 
pressupost de despeses dels exercicis 2021 i 2022, els següents imports.  

 

2021 1.700,00€ (suplement) 

2022 3.300,00€ 

 
Si durant el decurs de curs el número de ciutadans de Breda inscrits a l’escola superés la 
previsió realitzada per dictaminar l’import màxim subvencionat, l’Ajuntament estudiarà les 

seves possibilitats pressupostàries per ampliar la partida destinada a la subvenció atorgada.  
 
6. El present conveni, un cop signat per les parts, entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2020 i 

serà efectiu durant tot el curs escolar que finalitzarà el 30 de juny de 2021. El període de vigència 
es fixa inicialment en un curs escolar però podrà ser prorrogat per acord de les parts en un curs 
escolar més, finalitzant, en aquest cas, en data 30 de juny de 2022.  

 
S’ha constat la voluntat de l’Escola de Música Güell de prorrogar el conveni establert.  
 

Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.  
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 

Entitats Locals de Catalunya (arts. 118 a 129). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 

següents acords: 
 
Primer.- Aprovar una pròrroga pel curs 2021-2022 del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

Breda i la Sra. Anna Maria Pons Güell representant de l’Escola de Música Güell per regular la 
incentivació de la formació musical dels ciutadans de Breda. 
 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ IMPORT 

2021 326 4800000 1.700,00€ 

2022 326 4800000 3.300,00€ 



 

 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Escola de Música Güell.  
 

Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 

l’execució dels precedents acords.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.6.- Aprovar la suspensió del Casal de lleure jove 2021 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de maig de 2021 va aprovar el 
projecte d’un Casal de lleure jove, del 5 al 16 de juliol de 2021, entès com una activitat de lleure que 
es presta en el marc de les polítiques de joventut dins el municipi i la seva organització.  

 
Segons projecte redactat per la tècnica de Joventut i la dinamitzadora de l’Espai Jove, amb el 
vistiplau del regidor de Joventut, i informat per part del secretari-interventor interí de la corporació. 

 
En el període establert per a la inscripció de les persones participants al casal només s’han reali tzat 
tres inscripcions i pagaments efectius dels preus públics establerts per a finançar el cost de l’activitat.  

 
Essent necessari un mínim de sis inscripcions per al desenvolupament del casal, segons el projecte 
redactat, des de l’àrea de Joventut es proposa la suspensió del Casal de lleure jove 2021. 
 

Legislació aplicable 
 
Article 71 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. 
Articles 7.2 i 13.1.f) Llei 33/2010, d’1 d’oc tubre, de polítiques de joventut. 
Article 153 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 

Articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Suspendre el Casal de lleure jove, proposat del 5 al 16 de juliol de 2021, entès com una 

activitat de lleure que s’hagués prestat en el marc de les polítiques de joventut dins el municipi. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, per poder deixar 

sense efecte l’expedient creat per aprovar l’establiment de preus públics, que havien de finançar el 
cost de l’activitat per part dels usuaris del servei, i retronar els imports cobrats.  
 

Tercer.- Notificar els presents acords a les persones inscrites.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
5.7.- Acceptar la renúncia formal a una subvenció nominativa  
 

Antecedents  
 
En data 10 de maig de 2021, el regidor d’activitats i medi ambient va emetre un informe-proposta per 

atorgar una subvenció nominativa a favor de l’Associació Amics de les abelles de la Selva amb NIF 
G-55341499, inscrita al registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 65472. 

 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 10 de maig de 2021 va adoptar, 
entre d’altres, els acords següents: 

 



 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ABELLES DE LA 
SELVA, amb NIF G-55341499, que regula la concessió d’una subvenció nominativa per un 
import de 300 euros/anuals per dur a terme les actuacions de protecció de les abelles 

mel·líferes autòctones i lluita contra l’expansió de la vespa velutina durant els anys 2021 a 
2024.  

- Autoritzar, disposar (AD) la despesa de 300,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 311 

4800001 del pressupost 2021, i condicionar l’AD dels exercicis 2022 a 2024 a la prèvia 
consignació de crèdit adequat i suficient a càrrec de l’aplicació pressupostaria indicada.  

 

La Generalitat de Catalunya disposa d’un protocol referent a les actuacions que es duen a terme per 
minimitzar els danys causats per la vespa asiàtica (Vespa velutina) envers l’apicultura, la biodiversitat 
i els riscos sobre la salut de les persones, que no permet que els apicultors retirin nius de tercers.  

 
Essent l’objecte del conveni regulador de la subvenció concedida la protecció de les abelles 
mel·líferes autòctones i lluita contra l’expansió de la vespa velutina, i per tant la retirada de nius en el 

terme municipal de Breda, l’associació d’Amics de les Abelles de la Selva, amb NIF G55341499, en 
data 18 de juny de 2021, amb registre E2021002690, ha renunciat formalment a la subvenció 
atorgada i cancel·lat el conveni signat. 

 
Legislació aplicable  
 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Acceptar la renúncia formal a la subvenció nominativa concedida a l’associació d’Amics de 
les Abelles de la Selva, amb NIF G55341499, per un import de 300 euros/anuals per dur a terme les 
actuacions de protecció de les abelles mel·líferes autòctones i lluita contra l’expansió de la vespa 

velutina durant els anys 2021 a 2024.  
 
Segon.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració amb l’associació Amics de les abelles de la 

Selva, amb NIF G-55341499, i revocar la concessió de la subvenció i requerir a l’entitat per tal que en 
el termini màxim de 20 dies hàbils facin el reintegrament de 210,00 euros que han estat pagats en 
concepte de bestreta de l’any 2021.  

  
Tercer.- Deixar sense efecte l’autorització, disposició (AD) la despesa de 300,00 € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 311 4800001 del pressupost 2021.  

 
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de 15 dies a l’associació d’Amics de les Abelles de la Selva per 
tal que al·legui el que creguin convenient en relació als acords primer, segon i tercer.  

 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 

 
Sisè.- Notificar la present resolució a l’associació Amics de les abelles de la Selva.  
 

Setè.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
6.0.- 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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