
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2021 

 

Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000026  
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 5 de juliol de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:45 h 

Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen 

Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 

Rosa Prat Sala, 3a Tinenta 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 

 
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 JGL2021000025 i 
JGL2021000026 
 

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 21 i 28 de juny de 2021. 
 

 
2.0.- 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 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 

Control de seguretat 2 i 
3 de juliol 

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  

 
 
3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics per la regidoria de Festes, amb 3/4 de 15 

 
Antecedents 
 

Es proposa des de la regidoria de festes la contractació menor d’una actuació infantil de màgia per la 
Festa Major. 
 

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 

contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 

l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
El secretari-interventor interí de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar 

queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària 
suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'apl icació corresponent de l’exercici 
2021. 

 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 

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

Legislació aplicable  
 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 

públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  

El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant -se supletòriament 



 

les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus  efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  

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

Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació infantil 

8 de setembre 
92312240-5 338 2260905 J65523409 ¾ de 15 SCP 495,87€ 21% 600,00€ 

 
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  

 
 
4.0.- Acceptar la subvenció concedida en matèria de condicions i estils de vida Pm07 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local va aprovar, el 15 de març de 2021, sol·licitar una subvenció de 19.082,68€ 

per al desenvolupament de diverses activitats, dins el marc del programa Pm07, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i 
intervencions terapèutiques per a ONL, de Dipsalut. 

 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, de 8 de juny de 2021, s’ha concedit a la corporació 
municipal una subvenció d’11.255,73€ pel finançament de Tallers per la mi llora i el benestar de la 

gent gran i programa d’aliments. 
 
Legislació aplicable 

Bases especifiques aprovades el 20 de març de 2019  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

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

Primer.- Acceptar la subvenció d’11.255,73€ concedida pel finançament de Tallers per la millora i el 
benestar de la gent gran i el Banc d’aliments, en el marc del programa Pm07, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i 

intervencions terapèutiques per a ONL, de Dipsalut. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

 
 
 



 

5.0.- Acceptar la subvenció concedida per DIPSALUT per a actuacions de lluita i control de 
plagues urbanes per a l'any 2021 
 

Antecendents 
 
La Junta de Govern de 15 de març va aprovar la sol·licitud d’una subvenció del programa econòmic a 

les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10).  
 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària, de data 8 de juny de 2021, va adoptar l’acord de 

concedir a aquest ajuntament una subvenció de 2.720,37€ per la lluita contra plagues d’insectes, 
mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms. 
 

Legislació aplicable 
 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases 

que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  

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

Primer.- Acceptar la subvenció de 2.720,37€, de DIPSALUT, concedida per a per la lluita contra 
plagues d’insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms.  
 

Segon.- Justificar com a màxim el 21 de setembre de 2021, la subvenció concedida, en els termes 
establerts a l’acord de concessió. 
 
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.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

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

 
6.1.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona en el marc del programa A1. 
Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius (2021) 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de març de 2021 va adoptar 
l’acord de 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.  

 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió del 29 de juny de 2021, s’ha 
concedit a la corporació municipal una subvenció de 2.196,12€ pel finançament de les despeses 

derivades de la gestió dels equipaments esportius, en el marc del programa A1 de subvencions per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines . 
 

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 de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 

l’esport a les comarques gironines. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.196,12€ pel finançament de les despeses derivades de la gestió 
dels equipaments esportius, en el marc del programa A1 de subvencions per al finançament de l’acció 

de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines  de la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

6.2.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona en el marc del programa A2. 
Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius (2021) 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2021 va adoptar 
l’acord de sol·licitar una subvenció de 7.500,00€, per l’execució de les tasques de substitució de 

l’enllumenat del camp d’esports municipal, en el marc del programa A2. Suport a les actuacions de 
condicionament i millora en equipaments esportius (2021) al Servei d’Esports de la Diputació de 
Girona. 

 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió del 29 de juny de 2021, s’ha 
concedit a la corporació municipal una subvenció de 5.560,34€ pel finançament de les despeses de 

substitució de l’enllumenat del camp d’esports municipal, en el marc del programa A2. Suport a les 
actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius (2021). 
 

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 de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 

l’esport a les comarques gironines. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 5.560,34€ pel finançament de les despeses de substitució de 
l’enllumenat del camp d’esports municipal, en el marc del programa A2. Suport a les actuacions de 

condicionament i millora en equipaments esportius (2021) de la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

 
 
6.3.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a estudis, plans, 

programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021) 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2021 va adoptar 
l’acord de sol·licitar una subvenció de 8.712,00€ a la Diputació de Girona per a estudis, plans, 

programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021).  
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió del 29 de juny de 2021, s’ha 

concedit a la corporació municipal una subvenció de 8.712,00€ del Pla Local d’Habitatge , en el marc 
de la convocatòria de subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les 
polítiques d'habitatge (2021). 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments pe a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 

Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en 
l’àmbit de les polítiques d’habitatge – any 2021 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 8.712,00€ pel finançament de les despeses del Pla Local 
d’Habitatge, en el marc de la convocatòria de subvencions per a estudis, plans, programes i projectes 

locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2021). 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

6.4.- 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/2021/835 20/06/2021 21194 513,92 46672131W SERRA SERRAT, JOAN 342 2120003 

2 F/2021/842 26/05/2021 2100227 780,00 B08667230 
EDITORIAL 
MEDITERRANIA, SL 334 2260902 

3 F/2021/871 28/06/2021 1337 1.170,68 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

4 F/2021/914 02/07/2021 37/2021 589,27 B17591561 NAVARBRED, S.L. 342 2120002 

5 F/2021/915 02/07/2021 2533 846,43 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

6 F/2021/916 02/07/2021 A/20210127 502,15 77908911E VILAMALA SOLER, JOAN 171 21000 

7 F/2021/917 02/07/2021 210062 574,75 J55157119 CAL MANYA, S.C. 323 2120001 

        4.977,20         

 

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 4.977,20 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
6.5.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de la regidoria de Festes amb la Cobla La 

Principal de Banyoles 
 
Antecedents 

 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una cobla de sardanes per la Festa 
Major. 

 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de c ontractació menor 

haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 

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

El secretari-interventor interí de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar 
queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària 
suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 

2021. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  

 
Legislació aplicable  
 

Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 

tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 

les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 



 

correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i ex tinció es regeixen 
per el dret privat.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 

disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació Cobla La 
Principal de Banyoles 

92312130-
1 

338 
2260905 

G-
67132720 

Associació 

Cultural 
Actura 

850,00€ EXEMPT 850,00€ 

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

pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 

coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

6.6.- Aprovar la minoració de la subvenció concedida a l'Institut Vescomtat de Cabrera pel 
desenvolupament d'un taller 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, de 10 de maig de 2021, va aprovar concedir una subvenció de 258,50€ a 

l’Institut Vescomtat de Cabrera pel desenvolupament d’un taller, pels alumnes de 1r d’ESO, amb la 
Fundació Emys. 
 

Segons informe tècnic, la quantitat justificada no es correspon amb la quantitat concedida, en data 10 
de maig, i cal minorar la subvenció, concedint abans un tràmit d’audiència a les representants del 
centre educatiu perquè puguin corregir la documentació modificada o acceptar la modificació de la 

quantitat subvencionada. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reglament general de subvencions, de 22 de febrer de 2016. 

Articles 125.2ª) i C9 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels 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 l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Concedir un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, des de l’endemà de la notificació dels 
presents acords, a les representant de l’Institut Vescomtat de Cabrera. Advertint -les que si en el 

termini establert no modifiquen la documentació aportada per a la justificació de la subvenció 
concedida aquesta serà minorada de 258,50€ a 253,00€. 
 

Segon.- Notificar els presents acords a les representants de l’Institut Vescomtat de Cabrera.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’E-tauler i a la BDNS. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 



 

 
 
6.7.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de la regidoria de Festes amb la Xaranga 

Damm-er 
 
Antecedents 

 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una xaranga per la Festa Major. 
 

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 

contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 

l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
El secretari-interventor interí de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar 

queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària 
suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 
2021. 

 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 

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

 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contrac tes del sector 
públic.  

De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 

específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant -se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 

per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació 

Xaranga Damm-
er 

92312130-
1 

338 
2260905 

F17678640 

Músics de 

Catalunya 
SCCL 

1.300,00€ 21€ 1.573,00€ 

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

pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 

coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

 
 



 

 
6.8.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria d'Obres 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 

d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 

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

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 

d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, però adverteix que no 
existeix crèdit adequat a la naturalesa de la prestació, a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada, 
atès que no es tracta d’una inversió perquè no hi ha projecte tècnic ni s’acredita que s’està actuant en 

sòl públic. A criteri d’intervenció es tracta d’una obra de manteniment a càrrec del capítol II de  
despesa corrent.  
 
Vist l’informe d’intervenció i valorada la urgència de l’actuació que no es pot demorar,  la Junta de 

Govern considera convenient comprometre la despesa a càrrec de l’aplicació 160.61900.  
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  

 
Legislació aplicable  
 

Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Canviar 

reductora de 
pressió xarxa 
general 

42122130-0 160 61900  B17492265 
Abastament 
d’Aigua del 

Tordera SL 

3.753 788,13 4.541,13 

 

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

Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
 



 

7.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.  
 
Signat electrònicament. 
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