
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 D´AGOST DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2021000031 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 d’agost de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:15 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 JGL2021000029 i 

JGL2021000030 
 
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 19 i 27 de juliol de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 

 
 
2.0.- Aprovar l’addenda del Pla de gestió del servei de Prevenció d’Incendis Forestals per al 

municipi de Breda, que preveu les actuacions a realitzar durant l’any 2021  
 
Antecedents  

 
Que amb data 26/03/2018 es va aprovar per Ple la signatura del Conveni de delegació de 
competències entre l’ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de prevenció 

d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys 
forestals 
 

Que l’Ajuntament de Breda, ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d’aquest conveni. 
 

El serveis comarcals han tramés una proposta d’actuacions a realitzar dins la delegació de 
competències de l’Ajuntament de Breda al Consell Comarcal de la Selva per l’any 2021, que es 
recullen en forma de Pla de gestió del servei, i que es proposa aprovar en forma d’addenda al 

conveni de delegació de competències.  
 
L’adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 

delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 
2019. Concretament el Ple de la Corporació va delegar a favor de la Junta de Govern local l’adopció 
dels acords de subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb 

entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació 
en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, considera de caràcter indelegable. 

En data 12 de juliol de 2021 el secretari-interventor ha emès informe favorable de fiscalització prèvia.  



 

 
Legislació aplicable 
 

Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’addenda del Pla de gestió del servei de Prevenció d’Incendis Forestals per al 

municipi de Breda (actuacions a realitzar dins la delegació de competències de l’ajuntament de Breda al 
Consell Comarcal de la Selva, per al 2021), en els termes en què figura en l’expedient amb la redacció 
que a continuació es recull: 

 
PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI: 
ACTUACIONS A REALITZAR DINS LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE 

BREDA AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, PER AL 2021.  
1. Introducció 
El present Pla de Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis Forestals per al municipi de Breda, fa 

referència a les actuacions dins la delegació de competències de l’ajuntament de Breda i el Consell 
Comarcal de la Selva, en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de 
població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la Llei 5/2003.  

D’acord al Conveni de delegació de competències, l’objectiu és donar compliment a les obligacions b) 
de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions, situats en terrenys forestals. Aquests apartats de la Llei 
5/2003 son els següents: 

b) Garantir el manteniment del terreny de totes les parcel·les (definides al Pla de gestió del 
servei 2021) i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que 
s’estableixin per a les franges de protecció. (Durant aquesta anualitat, les zones verdes del 

nucli les seguirà assumint l’ajuntament). 
 

2.-Disposicions inicials 

D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Breda, va aprovar en data 21 de setembre de 2015, el 
Plànol de Delimitació previst en l’article 2.1 de l’esmentada llei, en el qual es determina quines són les 

urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el terme municipal, que han de complir amb 
les obligacions imposades per la Llei 5/2003 ja esmentada. 
L’article 4.2 de la Llei 5/2003 estableix la responsabilitat solidària dels propietaris de les finques de la 

urbanització, pel cas que no hi hagués, o si no s’hagués constituït, l’entitat col·laboradora.  
L’article 4.4 de l’anomenada norma preveu que per al cas que els obligats no complissin amb 
l’execució de les mesures per la prevenció d’incendis corresponents a la lletra b) de l’article 3.1, 

correspon a l’ajuntament substituir-los en el compliment, sense perjudici de recórrer a l’execució 
forçosa. 
Tanmateix, l’article 100 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, recull entre els diversos mitjans d’execució 

forçosa, l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat quan, per tractar-se d’actes no personalíssims, 
puguin ser realitzats per una persona diferent a l’obligat.  
El Ple del Consell Comarcal de la Selva, en data de 20 de desembre de 2016 va aprovar 

l’establiment, el projecte d’implantació i el reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis 
forestals. Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments en el compliment de les obligacions que 
disposa la Llei5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals. 

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Breda, va aprovar en data 26 de març de 2018 el conveni per a la 
delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva, en matèria de prevenció d’incendis 
forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys 

forestals, d’acord amb la Llei 5/2003. 
El present pla de gestió del servei per l’any 2021, substituirà al de l’any 2020 que ja s’ha executat.  
 

3.-Actuacions pel 2021 
Les actuacions previstes al Pla de gestió del servei s’estableixen d’acord amb les ordenances fiscals 
aprovades pel Consell Comarcal de la Selva. L’actualització de la taxa T-19, taxa per actuacions 

vinculades amb el servei comarcal de prevenció d’incendis forestals en compliment de les obligacions 
que es deriven de l’aplicació de la Llei 5/2003 i l’actualització de l’ordenança de preu públic P -16 per 
la prestació del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals en el compliment de les obligacions 



 

que es deriven de l’aplicació de la Llei 5/2003, el Consell Comarcal de la Selva preveu realitzar els 
següents serveis: 
3.1 Gestió de les parcel·les interiors 

S’inclouen en aquest concepte el conjunt d’actuacions que corresponen fer per part de l’Ajuntament 
per tal de garantir el compliment de les condicions que determina el Decret 123/2005 en les parcel·les 
interiors de les urbanitzacions i nuclis de població. Actuacions que son delegades al Consell 

Comarcal i que estan regulades pel conveni corresponent. 

 Recerca dels propietaris. 

 Comunicació als propietaris de les obligacions establertes al Decret 123/2005.  

 Sol·licitud d’actuació subsidiària al Consell Comarcal per part dels propietaris.  

 Inspecció del compliment. 

 Execució forçosa en cas d’incompliment. 
 

Taxa aprovada par a la delegació de competències en prevenció d’incendis en parcel·les interiors:  

- Gestió parcel·les interiors ...........................   12,75 €/parcel·la 
 

Son objecte del present pla de servei 177 parcel·les interiors. 

Els propietaris de les parcel·les interiors podran sol·licitar i autoritzar al Servei comarcal de prevenció 
d’incendis la realització dels treballs forestals per mantenir-les d’acord estableix el Decret 123/2005. 
Els preus públics que hauran d’abonar els propietaris està regulat en l’ordenança fiscal P16. 

Als annexes al Pla del Servei s’adjunta la relació de les parcel·les delegades amb la seva referència 
cadastral.  
3.2 Expedients d’incompliment 

 
En els casos en que amb la inspecció es detectin incompliments per part dels subjectes obligats, 
s’iniciarà un procediment administratiu d’execució forçosa, que constarà dels següents passos:  

 1r advertiment amb un període de 30 dies per subsanar l’incompliment.  

 2r advertiment i una multa coercitiva de 300 €, amb un període de 30 dies per subsanar 
l’incompliment. 

 3r advertiment i una multa coercitiva de 700 €, amb un període de 30 dies per subsanar 

l’incompliment. 

 4t advertiment i una multa coercitiva de 1.000 €, amb un període de 30 dies per subsanar 
l’incompliment. 

 Execució forçosa amb rescabalament del cost a compte de la propietat. 1 €/m2 per parcel·la amb 
un cost mínim de 1.225,58 €/parcel·la. 

 
4.-Pressupost 

Per a la prestació d’aquest servei l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva han 
acordat realitzar les següents accions. 

Concepte Unitats Import Total 

Gestió de parcel·lesinteriors 177 12,75 € 2.256,75 € 

TOTAL   2.256,75 € 

 
Pel Consell Comarcal de la Selva Per l’Ajuntament de Breda 

Salvador Balliu Torroella Dídac Manresa i Molins 
President Alcalde 
 

Núria Moral Ferrés Secretari/a 
Secretària-interventora de SAT 
 

Joan Busquets Biarnes 
Secretari accidental 
 

ANNEX I (al Pla de Gestió del Servei). Relació de parcel·les incloses al Pla de Servei de 2021.  
 



 

eg. Ref. Cadastral 

1 3128805DG6232N0001SZ 

2 3921625DG6232S0001IY 

3 3020133DG6232S0001IY 

4 3020134DG6232S0001JY 

5 3020135DG6232S0001EY 

6 3020138DG6232S0001UY 

7 3020139DG6232S0001HY 

8 3020137DG6232S0001ZY 

9 3020136DG6232S0001SY 

10 3627603DG6232N0001PZ 
11 3719706DG6231N0001IR 

12 3719708DG6231N0001ER 

13 3619904DG6231N0001YR 

14 3619905DG6231N0001GR 

15 3821203DG6232S0001JY 

16 3821206DG6232S0001ZY 

17 3821210DG6232S0001UY 

18 3224718DG6232S0001QY 

19 3719707DG6231N0001JR 

20 3817412DG6231N0001TR 

21 3619906DG6231N0001QR 

22 3817409DG6231N0001TR 

23 3817410DG6231N0001PR 

24 3719709DG6231N0001SR 

25 3817411DG6231N0001LR 
26 3719705DG6231N0001XR 

27 3021509DG6232S0001OY 

28 3628802DG6232N0001FZ 

29 3020141DG6232S0001UY 

30 3020142DG6232S0001HY 

31 3020143DG6232S0001WY 

32 3020145DG6232S0001BY 

33 3020146DG6232S0001YY 

34 3020152DG6232S0001PY 

35 3626503DG6232N0001QZ 

36 3025320DG6232N0001BZ 

37 3421421DG6232S0001RY 

38 3224728DG6232S0001KY 

39 3224727DG6232S0001OY 
40 3619604DG6231N0001JR 

41 3224730DG6232S0001OY 

42 3224702DG6232S0001XY 

43 3326810DG6232N0001RZ 

44 3421431DG6232S0001ZY 

45 3626221DG6232N0001TZ 

46 3726512DG6232N0001QZ 

47 3726802DG6232N0001LZ 

48 3726807DG6232N0001KZ 

49 3625613DG6232N0001JZ 

50 3627904DG6232N0001IZ 

51 3720209DG6232S0001TY 

52 3424802DG6232S0001PY 

53 3226442DG6232N0001LZ 

54 3128315DG6232N0001OZ 
55 3625602DG6232N0001FZ 

56 3921620DG6232S0001OY 

57 3921618DG6232S0001KY 

58 3226704DG6232N0001RZ 

59 3226706DG6232N0001XZ 

60 3320907DG6232S0001QY 

61 3626222DG6232N0001FZ 

62 3626223DG6232N0001MZ 

63 3129618DG6232N0001UZ 

64 3128320DG6232N0001RZ 

65 3517424DG6231N0001KR 

66 3020147DG6232S0001GY 

67 3020118DG6232S0001LY 

68 3020131DG6232S0001DY 

69 3121503DG6232S0001HY 
70 3226707DG6232N0001IZ 

71 3620307DG6232S0001XY 

72 3821902DG6232S0001DY 

73 3719703DG6231N0001RR 

74 3022509DG6232S0001FY 

75 3226918DG6232N0001LZ 

76 3226917DG6232N0001PZ 



 

77 3524805DG6232S0001YY 

78 3519835DG6231N0001QR 

79 3025309DG6232N0001ZZ 

80 3619901DG6231N0001WR 

81 3522713DG6232S0001FY 

82 3318441DG6231N0001MR 

83 3226413DG6232N0001MZ 

84 3618221DG6231N0001ER 

85 3122415DG6232S0001YY 

86 3224719DG6232S0001PY 

87 3020151DG6232S0001QY 
88 3020150DG6232S0001GY 

89 3726805DG6232N0001MZ 

90 3625119DG6232N0001TZ 

91 3224701DG6232S0001DY 

92 3523304DG6232S0001KY 

93 3719704DG6231N0001DR 

94 3719710DG6231N0001JR 

95 3921617DG6232S0001OY 

96 3628806DG6232N0001RZ 

97 3626217DG6232N0001LZ 

98 3618211DG6231N0001OR 

99 3028505DG6232N0001IZ 

100 3821201DG6232S0001XY 

101 3821202DG6232S0001IY 

102 3523315DG6232S0001ZY 
103 3523317DG6232S0001HY 

104 3523313DG6232S0001EY 

105 3226610DG6232N0001RZ 

106 3420122DG6232S0001LY 

107 3128331DG6232N0001UZ 

108 3226607DG6232N0001RZ 

109 3618114DG6231N0001OR 

110 3619607DG6231N0001ZR 

111 3025317DG6232N0001BZ 

112 3623112DG6232S0001QY 

113 3020130DG6232S0001RY 

114 3020132DG6232S0001XY 

115 3020404DG6232S0001QY 

116 3721703DG6232S0001XY 
117 3020115DG6232S0001GY 

118 3921604DG6232S0001AY 

119 3921603DG6232S0001WY 

120 3726102DG6232N0001FZ 

121 3921621DG6232S0001KY 

122 3726501DG6232N0001ZZ 

123 3418308DG6231N0001YR 

124 3921602DG6232S0001HY 

125 3227321DG6232N0001MZ 

126 3620308DG6232S0001IY 

127 3129611DG6232N0001DZ 

128 3129608DG6232N0001DZ 

129 3020161DG6232S0001KY 

130 3726511DG6232N0001GZ 

131 3021510DG6232S0001FY 
132 3721701DG6232S0001RY 

133 3721702DG6232S0001DY 

134 3721705DG6232S0001JY 

135 3721710DG6232S0001SY 

136 3227302DG6232N0001ZZ 

137 3217519DG6231N0001TR 

138 2929109DG6222N0001JJ 

139 3020303DG6232S0001AY 

140 3224714DG6232S0001AY 

141 3224715DG6232S0001BY 

142 3224716DG6232S0001YY 

143 3224717DG6232S0001GY 

144 3226609DG6232N0001XZ 

145 3226608DG6232N0001DZ 

146 3226612DG6232N0001XZ 
147 3226601DG6232N0001LZ 

148 3627303DG6232N0001ZZ 

149 3224711DG6232S0001UY 

150 3020126DG6232S0001KY 

151 3020127DG6232S0001RY 

152 3020140DG6232S0001ZY 

153 3020129DG6232S0001XY 



 

154 3020111DG6232S0001WY 

155 3020112DG6232S0001AY 

156 3020113DG6232S0001BY 

157 3020114DG6232S0001YY 

158 3226916DG6232N0001QZ 

159 3722722DG6232S0001YY 

160 3020119DG6232S0001TY 

161 3020116DG6232S0001QY 

161 3020116DG6232S0001QY 

162 3020117DG6232S0001PY 

163 3618122DG6231N0001IR 
164 3618123DG6231N0001JR 

165 3619610DG6231N0001ZR 

166 3619909DG6231N0001TR 

167 3224708DG6232S0001UY 

168 3224709DG6232S0001HY 

169 3121502DG6232S0001UY 

170 3226427DG6232N0001UZ 

171 3627902DG6232N0001DZ 

172 3624202DG6232S0001HY 

173 3624203DG6232S0001WY 

174 3624208DG6232S0001QY 

175 3624209DG6232S0001PY 

176 3523311DG6232S0001IY 

177 3017507DG6231N0001OR 

 
Segon.- Autoritzar la despesa de 2.256,75 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents segons els pressupostos municipals. 

 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
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  
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes per la Festa Major 
2021 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 

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

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

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

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

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

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 

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

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

 



 

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

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

El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant -se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 

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

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

disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Espectacle infantil 
companyia PENTINA 
EL GAT 

92312240-5 338-2260905 B63434971 
Inspira tot és 
possible SLU 

1.050,00€ 21% 1.270,50€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’un grup d’havaneres 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 
2020. 
 

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 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 

Actuació d’Havaneres amb el 
grup Marivent 

92312120-
8 

338 
2260905  

B64557960 
OH SHOW & 
EVENTS SL 

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  
 
 

5.0.- 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Redacció de projecte elèctric 
per legalització de generador 

71242000-6 
4311-
2260909 

B62145503 
Electricitat 
Boquet SL 

875,00€ 21% 1.058,75€ 

 
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  
 
 

6.0.- 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 press upost, 

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 

Seguretat privada – auxiliar 79713000-5 4311 2260909 B66322421 Wakeful SL 283,80 21% 343,40 

 
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  

 
 
7.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'Àrea de Festes 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 

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

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

Legislació aplicable  
 
Articles 17, 25.1.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 

Control Decret 112 
Espectacles Cursa obstacles 
inflables 

71317200-5 338 2260905 A08507915 
DEKRA 
Industrial SA 

440,00€ 21% 532,40€ 

Control Decret 112 
Espectacles Atraccions 

71317200-5 338 2260905 A08507915 
DEKRA 
Industrial SA 

250,00€ 21% 302,50€ 

TOTAL 690,00€ 21% 834,90€ 

 

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 contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 

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

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

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

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

El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant -se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 

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

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

disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació Cobla Bisbal Jove per 
ofici solemne i audició de 

sardanes 

92312100 
338 226 
0905 

G65246753 
Associació 
Musical Ball de 

Nit 

1.100,00 EXEMPT 1.100,00 

 
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  
 
 

9.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Promoció econòmica - Fires 
 
Antecedents  

 
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 interí 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Lloguer de generador 79342200-5 4311-2260909 40512420J Joan Cals Iglesias 515,00€ 21% 623,15€ 

 

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 de l'Àrea de Festes 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 

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

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

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

d'execució del pressupost. 



 

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

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

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

En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest a juntament 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 

Castell de focs artif icials 
Festa Major 

24613200-
6 

338 
2260905 

B08958209 
Antigua Casa Manuel 
Estalella SL 

2.500,00€ 21% 3.025,00€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
11.0.- Acceptar la subvenció concedida per a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay 
 

Antecedents 
 
A principis dels anys 80 es van signar els convenis d’integració a la Xarxa de Museus Comarcals de 

Catalunya. Un dels museus que van passar a formar part d’aquesta xarxa va ser el Museu Municipal 
Josep Aragay. 
 

Els convenis estableixen el finançament de part de les despeses de gestió i manteniment dels 
museus mitjançant un ajut econòmic anual, que el Departament de Cultura fa arribar als consells 
comarcals i aquests als gestors del museus. 

 
En data 22 de juliol de 2021 s’ha comunicat per part del Servei de Museus i Protecció de Béns 
Mobles, la resolució de fer efectiva una transferència de 1.909,48€ al Consell Comarcal de la Selva 

per a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay. 
 
Per tal de rebre la subvenció esmentada caldrà sol·licitar formalment l’ajut al Consell Comarcal de la 

Selva. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva una subvenció de 1.909,48€ per la gestió, l’any 

2021, del Museu Municipal Josep Aragay. 
 
Segon.- Donar compte als serveis comptables de la Corporació de la subvenció sol·licitada i 

posteriors resolucions per part de l’òrgan competent.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
12.0.- Acceptar la subvenció concedida per DIPSALUT en el marc del programa PT15. 
Finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió 

municipal (2021) 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 26 d’abril de 2021 va adoptar l’acord 
de sol·licitar una subvenció de 6.001,78€ pel Programa PT15. Finançament del servei de socorrisme 

a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (2021) de DIPSALUT. 
 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, en sessió del 6 de juliol de 2021, s’ha concedit a la 

corporació municipal una subvenció de 1.764,87€ pel finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (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 específiques reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les 

piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15).  
Convocatòria del servei de socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a 
l’any 2021 (Pt15). 

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

Primer.- Acceptar la subvenció 1.764,87€ pel finançament del servei de socorrisme a les piscines 
d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (2021) de la 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  
 

 
13.0.- Assumptes urgents 
 

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



 

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

 
Segons antecedents que figuren en l’expedient X2021001539, i d’acord amb l’informe dels  SBAS del 
municipi, de data 22 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 de 400,00€. 

 
Segon.- Autoritzar la despesa de 400,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 
despeses de 2021. 

 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit al número de compte ES68-2100-0045-87-
0200131000, titularitat de la Casa Repòs Santa Creu Hospitalarias de la Santa, amb CIF R1700076A.  
 

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  

 
 
13.2.- Aprovació del calendari de vacances del personal laboral brigada de serveis - Siring 

Balde 
 
Antecedents  

 
Presentada la proposta de vacances per part del Sr. Siring Balde, personal laboral de Brigada de 
Serveis. 

 
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 següen ts 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 naturals 

 
Siring Balde 

Dies Núm. 

Del 13 de setembre al 12 d’octubre 30 dies 

TOTAL 30 dies 

 
Segon.- Comunicar-ho a l’interessat pel seu coneixement.  

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



 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

13.3.- 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/2021/894 01/07/2021 FV2106-1572 749,23 B17427618 DIBOSCH, S.L. 342 22110 

2 F/2021/943 08/07/2021 1 81 1.715,88 B17937434 BRECUBAT S.L. 165 61902 

3 F/2021/974 17/07/2021 006/2021 4.450,95 47746058J CASINO LOPEZ, SANDRA 311 21000 

4 F/2021/1004 22/07/2021 212326 520,40 46672131W SERRA SERRAT, JOAN 342 2120003 

5 F/2021/1058 02/08/2021 21F105706 758,43 B17292426 

CARBURANTS TARAVAUS, 

S.L. 342 2210302 

        8.194,89         

 
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 8.194,89  

euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
14.0.- 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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