
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2021 

 

Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000029  
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 19 de juliol de 2021 
Hora d’inici: 21:00 h 
Hora de fi: 21:30 h 

Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 

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

Rosa Prat Sala, 3a Tinenta 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 JGL2021000027 i 
JGL2021000028 
 

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 5 i 12 de juliol de 2021. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Aprovar un contracte menor d'obres d'Alcaldia  
 
Antecedents 

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

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 

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

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

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

consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 



 

En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 

de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  

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

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 

(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicac ió pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Substitució de 5 

finestres a 
l’Ajuntament 

44221100-
6 

920 
6320000  

77892448G 

Josep 

Pujolràs 
Masó 

9.116 1.914,36 11.030,36 

 
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 s igui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor d'obres d'Alcaldia  
 
Antecedents 

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

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 

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

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

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

consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 

En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 

de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  

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



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Obres per adaptació a 

la normativa de 
l’ascensor de l’Espai 
Jove 

50750000-
7 

333 21200  A17735135 Citylift SA 3.000,33 630,07 3.630,40 

 

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  
 

 
4.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'Educació per l'escola bressol  
 

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, no obstant adverteix 
mitjançant observació que l’aplicació proposada no és l’adequada a la naturalesa de la prestació, atès 
que es tracta d’una despesa ordinària corrent i no pas una inversió.  

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pintura paret 45442180- 323 79301724R Carles Alsina 598,00€ 21% 723,58€ 



 

Escola Bressol 2 6320000 Terradas 

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

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

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

Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de la regidoria d'Educació a l'escola Montseny 

 
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, no obstant adverteix 
mitjançant observació que l’aplicació proposada no és l’adequada a la naturalesa de la prestació, atès 

que es tracta d’una despesa ordinària corrent i no pas una inversió.  
 
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 detal la: 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pressup. 129 

Col·locació 
parquet sintètic i 
sòcol 

44221100-
6 

323 
6320000 

77908911E 
Joan 
Vilamala 

Soler 

2.565,00€ 21% 3.103,65€ 

 

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

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



 

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

Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
6.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria de Festes per a l'organització d'una 

activitat 
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Organització i 
desenvolupament 
de l’activitat Holy 

festival 

92340000-
6 

338 
22600905  

B66852401 

URBAN 

EVENTS 
BARCELONA 

1.000,00€ 21% 1.210,00€ 

 
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  
 
 

7.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria d'Educació per l’escola Montseny 
 
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 adverteix que 
l’aplicació proposada no és l’adequada a la naturalesa de la prestació, atès que es tracta d’una 

despesa ordinària corrent i no pas una inversió.  
 
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 d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Construcció filat 
metàl·lic Escola 
Montseny 

45259000-

7 

323 

6320000 
J55157119 

Cal Manyà 

SC 
553,50€ 21% 669,74€ 

 

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.- Aprovar un contacte menor de serveis per l'àrea de Promoció econòmica - Fires 
 

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 

Campanya 

publicitària 
Fires i Festes 
CCMA 

79341400-
0 

4311 
2260909 

A08849622 

Corporació 
Catalana de 
Mitjans 

Audiovisuals 
SA 

1.024,00€ 21% 1.239,04€ 

 
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  
 
 

9.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Festes per la Festa Major 
 
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 

Lloguer cursa 

d’obstacles inflable 

375 

291003 

338 

2260905 
B61415576 

FESTES 
INFANTILS 

MOBILPARC 
SL 

2.260,00€ 21€ 2.734,60€ 

 
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  
 
 

10.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament per a 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, però adverteix que el 

crèdit proposat no resulta adequat a la naturalesa de la prestació.  
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Subministrament de 
10 portes pels 

vestidors del pavelló 
poliesportiu 

44421500-

2 

342 

6320000 
A60301884 

PROTUMAN 

SAL 
7.510,00 21% 9.087,10€ 

 
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  
 
 

11.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l 'àrea de Ciutadania  
 
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’aques t 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 

Adquisició de pins 
esmaltat a color 

39298700-
4 

334-
2260902 

J17978594 
Arts i Metalls 
Carmaniu S.C. 

575,00€ 21% 695,75€ 

 
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.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Promoció Econòmica - 
Fires 
 

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 necess itat, 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Estands i haimes 

Fira de l’Olla 

39154000-

6 

4311-

2260909 
B63378525 

Camp Base 
Organization 
SL 

10.721,73€ 21% 12.973,29€ 

 

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  
 

 
13.0.- Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació del servei de gestió de nòmines i 
d’assessorament laboral 

 
Antecedents  
 

L’Ajuntament de Breda té la necessitat de disposar del servei de gestió de nòmines i d’assessorament 
laboral, i no disposa en la seva plantilla de personal cap funcionari ni empleat públic que disposi de la 
competència professional per portar a terme el servei i per tant resulta necessari seguir contractant el 

servei d’una empresa gestora. 
 
S’ha redactat un Plec de Clàusules Administratives Particulars que comprèn les  condicions jurídiques, 

econòmiques i administratives que serviran de base per contractar el servei i també el Plec de 
Prescripcions Tècniques que detalla les característiques i condicions que han de regir la prestació del 
servei. 

 
Es proposa licitar el servei preveient un contracte de dos anys de durada més dos anys de pròrroga 
opcionals per part de l’Ajuntament, configurant un preu estimat de 38.405,00 € (IVA exclòs). El preu 

anual del contracte és de 9.601,25 euros més IVA.  
 
El contracte té la qualificació de contracte de serveis amb CPV: 79211110-0 (Servei de gestió de 

nòmines). 
 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert en el qual tot empresari interessat 

podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte. Per a la 
valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a 
varis criteris d'adjudicació. 

 
L’expedient ha estat informat i fiscalitzat per part de secretaria-intervenció.  
 

Legislació aplicable 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 

 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 



 

Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS) 
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de gestió de nòmines i d’assessorament 
laboral a l’Ajuntament de Breda, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva licitació.  

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte de serveis consistent en la prestació dels serveis.  

 
Tercer.- Publicar al Perfil de contractant l’anunci de licitació i els Plecs que han de regir el 
procediment de licitació, perquè durant el termini de vint (15) dies naturals, des de l’endemà de la 

publicació, qualsevol empresa capacitada pugui presentar la proposició que estimi pertinent.  
 
Quart.- Aprovar l’expedient d’autorització de despesa anticipada de caràcter plurianual,  a càrrec de 

les següents anualitats i imports màxims:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2022 920-227.06 11.617,51 

2023 920-227.06 11.617,51 

 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’actual empresa prestadora del servei als efectes de 

requerir-li que segueixi prestant el servei pel temps que sigui necessari en tant no s’hagi formalitzat el 
nou contracte administratiu.  
 
Sisè. Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que consignin 

crèdit pressupostari adequat i suficient pels exercicis 2022 a 2023.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
14.0.- Aprovació de la certificació número 1 de les obres d’execució del projecte de la 

marquesina de la grada del camp de futbol municipal .  
 
Antecedents  

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000081 de data 4 de febrer de 2021 es va aprovar l’adjudicació 
del contracte d’obres per l’execució del projecte de la marquesina de la grada del camp de futbol 

municipal a Tallers Vidal Amill SLU. En data 10 de febrer de 2021 es va signar l’acceptació de la 
resolució d’adjudicació per part del contractista.  
 

En data 5 de juliol de 2021 RE núm. E2021003014, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres, i en 
representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 1 per un import de 
17.263,57€.  

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

Legislació aplicable  
 
Article 198 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.- Aprovar la certificació número 1 de les obres per l’execució del projecte de la marquesina de 
la grada del camp de futbol municipal per un import de 17.263,57€.  
 

Segon.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament a favor de Tallers Vidal Amill SLU a 
càrrec de l’aplicació pressupostaria 342 6320000.  
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció d’obres.  
 
Quart..- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació.  



 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

15.0.- Acceptar la subvenció concedida, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal, 
per la Diputació de Girona  
 

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 11.500,00€ per a l’organització de la Fira de l’Olla de Breda a la 
Diputació de Girona. 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió de 6 de juliol de 2021, s’ha 
concedit a la corporació municipal una subvenció de 3.850,00€ pel finançament de les despeses 
derivades per a l’organització de la Fira de l’Olla de Breda a la Diputació de Girona. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

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

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal. 

Convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 3.850,00€ pel finançament de les despeses derivades per a 

l’organització de la Fira de l’Olla de Breda a 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  
 
 

16.0.- Acceptar la subvenció concedida per al funcionament del Jutjat de Pau 2021 
 
Antecedents 

 
S’ha publicat al DOGC núm. 8.454, de 9 de juliol de 2021, la Resolució JUS/2117/2021, d’1 de juliol, 
per la qual s’atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul 

econòmic per al funcionament d’aquests òrgans judicials durant l’any 2021.  
 
La quantia dels mòduls econòmics s’estableix en funció de la xifra d’habitants de cadascun dels 

municipis, de conformitat amb la revisió dels padrons municipals respectius referits a l’1 de gener  de 
2019 que van ser declarats oficials mitjançant el Reial decret 743/2019, de 20 de desembre.  
 

D’acord amb aquesta data i segons els grups per trams d’habitants i mòduls corresponent el poble de 
Breda, amb 3.740 habitants, percebrà 3.000,00€.  
 

Legislació aplicable 



 

Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Resolució JUS/2038/2020, de 15 de juliol, per la qual s’atorga als ajuntaments dels municipis de 
Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul econòmic per al funcionament d’aquests òrgans judicials 

durant l’any 2020. 
Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial.  

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

Primer.- Acceptar la subvenció 3.000,00 concedida per al funcionament del Jutjat de Pau de Breda.  
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aques ta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Trametre al Departament de Justícia, abans que finalitzi el termini establert el 30 d’abril de 

2022, un certificat de la secretaria-intervenció municipal, que acrediti que l’import atorgat pel 2021 
s’ha pressupostat íntegrament per sufragar despeses de funcionament del jutjat de pau i que s’ha 
destinat en la seva totalitat a despeses corrents derivades de l’activitat de l’òrgan judicial durant l’any 

2021, juntament amb el recull estadístic de l’activitat  judicial realitzada durant el mateix any. 
 
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  
 
 
17.0.- Aprovació del calendari de vacances dels conserges 

 
Antecedents  
 

Presentada la proposta de vacances per part dels conserges de les escoles municipals, pavelló 
poliesportiu i camp d’esports municipal. 
 

Legislació aplicable  
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 

l'empleat públic (EBEP),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar el calendari de les vacances segons quadre següent, amb el ben entès que poden 
ser modificades per la corporació si ho requerís el servei.  

 
Permisos dies hàbils 
 

Xavier Viñals Lozano 

Dies Núm. 

Del 2 al 22 d’agost 15 dies 

Del 28 de desembre de 2021 al 5 de gener de 2022 7 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Maria del Carmen Zarich de Fernández 

Dies Núm. 

Del 2 al 31 d’agost 22 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Mounia Mehrach 

Dies Núm. 

Del 2 al 31 d’agost 22 dies 

TOTAL 22 dies 

 

Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement.  
 



 

Tercer.- Qualsevol modificació proposada pels administratius ha de comptar amb el vist i plau de 
l’alcalde.  
 

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

 
 
18.0.- Denegar un ajut econòmic per material escolar 

 
Antecedents 
 

En data 9 de juny de 2021, amb registre E2021002483, s’ha sol·licitat un ajut per fer front a les 
despeses en material escolar. 
 

Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, en el que es proposa denegar 
l’ajut econòmic sol·licitat.  
 

Vistos els antecedents que consten en l’expedient es considera oportú denegar l’ajut sol·licitat.  
 
Legislació aplicable 

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.- Denegar l’ajut social, per material escolar, sol·licitat.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a la interessada. 

 
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  
 
 

19.0.- Aprovar la concessió d'un ajut personal 
 
Antecedents 

 
Segons antecedents que figuren en l’expedient X2021001328, i d’acord amb l’informe dels SBAS del 
municipi, de data 2 de juliol de 2021. 

 
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). 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic a la persona titular de l’expedient per represa del 

suport i acompanyament en un procés de recuperació. 
 
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 d'urgència social per subsistència de 300,00€. 

 
Segon.- Autoritzar la despesa de 300,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 
despeses de 2021. 

 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit a l’IAS Santa Caterina per tal que el gestion in.  
 



 

Quart.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 

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

 
 
20.0.- Assumptes urgents 

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

 
20.1.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Joventut 
 

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 

Dinamització 

juvenil de l’Espai 
Jove (15.09.2021 
a 31.07.2022) 

920 00000-
1 

924_2260907 47272729R 
Teresa 
Famadas 

Roig 

12.377,40 21% 14.977,00 

 

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  
 
 

20.2.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Promoció econòmica - Fires 
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Tallers de fang 
Yolanda Flor4petalos 

92312200-
3 

4311 
2260909 

F99362279 
Grupo M3 SC 
COOP 

480,00 21% 580,80 

 

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  
 

 
 
 

 



 

20.3.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al segon trimestre 
del 2021 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda  
 

Antecedents 
Amb el registre núm. E2021003296 , Abastaments d’Aigua del Tordera, SL ha presentat la liquidació 
corresponent al segon trimestre del 2021, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 

municipi de Breda, per un import total de 8.468,18 euros.  
 
Legislació aplicable 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
 

Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 

Tordera SL (B17492265), corresponent al segon trimestre del 2021, per un import total de 8.468,18 
euros, en concepte de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 

Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 8.468,18 euros. 
 

Tercer.- Comunicar el present acord 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  
 
 

20.4.- 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/2021/920 02/07/2021 1 2424 691,03 B86342748 

VESTA SUPPLIES, 

SL 171 21000 

2 F/2021/921 02/07/2021 A 7 586,25 B55335103 

YALP IBERICA 

GROUP, SL 171 62500 

3 F/2021/926 02/07/2021 

2021-724-

100866375 953,25 A25009192 

RED ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS, SAU 

132 

171 

22103 

22103 

4 F/2021/935 06/07/2021 10/2021 1.632,56 40950224N ILLA PLA. LLUÍS 1532 21000 

5 F/2021/938 07/07/2021 512 1.282,60 B17719220 
JAUME CALLS 
FORESTAL, S.L. 311 21000 

6 F/2021/946 09/07/2021 20210125 979,50 B17387051 NASILLARD, S.L. 171 21000 

7 F/2021/965 15/07/2021 3401 886,18 B17097411 
GESTIÓ GIRONA, 
SLU 920 22706 

8 F/2021/968 15/07/2021 20210091 2.134,84 B17387051 NASILLARD, S.L. 311 21000 

        9.146,21         

 
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 enriquimen ts 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 9.146,21  
euros. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

20.5.- 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 

Soterrar línia aéria 
del c/ Sant Francesc 

34928510-
6 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

1.201,21 21% 1.453,46 

 
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.- Computar aquesta despesa com a part de les obres incloses en el contracte d’obres del 
“desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud” que actualment 

està en fase de resolució contractual.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a TECYRSA, societat en liquidació, mitjançant comunicació a 

l’Administrador concursal. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Setè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

20.6.- 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 el contracte menor que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa a càrrec 
de l’aplicació del pressupost de l’any  2021. 

 



 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Impressió del 

butlletí municipal 
L’Àgora, 44 

79823000-
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  
 
 

20.7.- Aprovar un contracte menor d'obres de la regidoria d'Educació a l'escola Montseny  
 
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, no obstant adverteix 
mitjançant observació que l’aplicació proposada no és l’adequada a la naturalesa de la prestació, atès 

que es tracta d’una despesa ordinària corrent i no pas una inversió.   
 
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 

Obres de 

reforma de la 
cuina de 
l’Escola 

Montseny 

45212500-

1 
323 632000  B64978000 

B28 
Construccions 
SL 

10.740,22 2.255,45 12.995,67 

 
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  

 
 
20.8.- Aprovació de la certificació número 1 de les obres d’execució del projecte de 

consolidació d’estructura de coberta i revestiments de façanes dels edificis del monestir de 
Breda 
 

Antecedents  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000378 de data 12 de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació 

del contracte obres d’execució del projecte de consolidació d’estructura de coberta i revestiments de 
façanes dels edificis del monestir de Breda a Rehatec Façanes SAU. En data 21 de juny de 2021 es 
va signar l’acceptació l’acta de d’inici de les obres i de replanteig per part del contractista.  

 
En data 18 de juliol de 2021 RE núm. E2021003299, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres, i en 
representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 1 per un import de 

3.615.06,€.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 

Legislació aplicable  
 
Article 198 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.- Aprovar la certificació número 1 de les obres per l’execució del projecte de consolidació 
d’estructura de coberta i revestiments de façanes  dels edificis del monestir de Breda per un import de 
3.615,06€. 

 
Segon.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament a favor de Rehatec Façanes SAU a 
càrrec de l’aplicació pressupostaria 336 60903. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció d’obres.  
 

Quart..- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
21.0.- Precs i preguntes 
 

No s’escau 
 
 

L’alcalde aixeca la sess ió, 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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