
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 D´AGOST DE 2021 
 
Identificació de la sessió 

 
Núm. JGL2021000035 
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 30 d´agost de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:48 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 

 
Sara Bombí Roca, Secretària-interventora accidental 
 
Desenvolupament de la sessió.  

 
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària 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 JGL2021000033 i 

JGL2021000034 
 
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 16 i 23 d’agost de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
 
2.0.- Aprovar la liquidació de l’exercici 2020 sobre la concessió de l’Escorxador de Breda  

 
Antecedents 
 

En data 18 d’agost de 2021 i amb registre núm.  E2021003934, l’Escorxador de Breda S.L. ha 
presentat els comptes anuals de l’exercici 2020.  
 

 El Ple de 30 de gener de 2017 va aprovar la pròrroga de la concessió del servei de l’escorxador 
municipal, a la societat Escorxador de Breda SCP amb NIF B17496209, contracte formalitzat el 14 
d’abril de 1992, per un període de 25 anys més, fins al 27 de març de 2042.  

 
El cànon per a la concessió de la gestió del servei de l’escorxador municipal, és del 5% sobre el 
benefici, amb un import mínim de 300,51 euros. El resultat que han obtingut el  2020 és de 5.464,59 

euros, aplicant el 5%, el resultat és inferior al mínim acordat al contracte de concessió del servei.  
 
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 allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa de l’Escorxador de Breda S.L. 

corresponent a l’exercici 2020, per un import total de 300,51 €.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat i als Serveis comptables de la corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics per la Festa Major 
 
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’adjudiqu i 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 

2 actuacions 

musicals  
ORQUESTRA 
VENUS  

92312120-
8 

338-
2260905 

B60746591 
Produccions 
Artístiques 

Victori SL 

5.200,00€ 21% 6.292,00€ 

 



 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- Aprovar la sol·licitud, en segona convocatòria, d'una subvenció, en l'àmbit de les 
biblioteques, per a l'adquisició de novetats editorials el català o en occità 2021 

 
Antecedents 
 

Al DOGC número 7784, de 9 de gener de 2019, es dona publicitat a la resolució CLT/3050/2018, de 
20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la 

concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. 
 
Al DOGC número 8333, de 4 de febrer de 2021, es publica l’acord del Consell d’Administració de 

l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les 
biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021.  

 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en data 12 de juliol de 2021, ha aprovat una segona 
convocatòria en l’àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim 

de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità 
destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021.  
 

L’objecte d’aquesta subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, és per 
l’adquisició de novetats editorials en català destinades a augmentar el fons documental de la 
biblioteca. 

 
Tal i com s’informa per part de la Bibliotecària de Breda les bases estableixen que la Biblioteca 
Municipal de Breda opta a una subvenció de 1.741,00€ corresponents a la dotació econòmica que 

permet durant l’any de concessió que l’entitat beneficiària triï llibres que són novetats editorials i que 
consten en el Sistema d’Adquisició Bibliotecària, perquè s iguin comprats per l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural i lliurats a l’entitat beneficiària, fins que s’exhaureixi la dotació esmentada.  

 
Legislació aplicable  
 

CLT/3050/2018, de 20 de desembre Clt/20/2020, de 10 de gener 
TR Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

RD 887/2006, de 21 de juliol, ple qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents 

l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció en espècie, per valor de 1.741,00€, per a l’adquisició 

de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l’any 2021, en la segona convocatòria.  
 

Segon.- Tramitar la sol·licitud tal i com s’estableix en la convocatòria de referència.  
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporac ió i a la Biblioteca 

Municipal. 
 



 

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

 
 
5.0.- Concedir un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2021 

 
Antecedents 
 

En data 8 de juny de 2021 es sol·licita una jut econòmic pel pagament de la inscripció a un casal 
d’estiu del municipi. 
 

Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 80,00€, pel pagament del casal d’estiu 2021.  
 

Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 
 

Legislació aplicable 
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  

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

Primer.- Concedir un ajut social de 80,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 80,00€, al número de compte que consta a l’expedient, amb càrrec a la 
partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021.  

 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

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

 
 
6.1.- Concedir un ajut familiar per assistència al casal d'estiu, del mes de setembre,  2021 

 
Antecedents 
 

En data 24 d’agost de 2021 es sol·licita una jut econòmic  pel pagament de la inscripció a un casal 
d’estiu, del mes de setembre, del municipi. 
 

Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 45,00€, pel pagament del casal d’estiu, del mes de setembre, 2021. 
 

Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 
 

Legislació aplicable 
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  

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

Primer.- Concedir un ajut social de 45,00€ a la família interessada.  
 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 45,00€, al número de compte que consta a l’expedient, amb càrrec a la 

partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021. 



 

 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

6.2.- 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Controladors 
d’accés 

79000000-
4 

338-
2260905 

B55327100 
Catcontrol 
Generaliti SL 

1.010,00€ 21% 1.222,10€ 

 

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  
 

 



 

6.3.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Igualtat 
 
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 

Un servei d’atenció i 
prevenció de les 
agressions sexistes  

75242000-

4 

338 

2260905 
F61728397 

Cúrcuma 

SCCL 
1.387,50€ 0% 1.387,50€ 

 

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  
 

 
6.4.- Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a vehicle 
 

Antecedents de fet 
 
En data 8 de juny de 2021, el senyor F.M.C va presentar davant l’ Ajuntament de Breda, mitjançant 

registre d’entrada E2021002473, instància per la qual sol·licitava una indemnització per danys al s eu 
vehicle causats pels serveis municipals.  
 



 

Concretament el senyor F.M.C al·lega que en data 28 de maig de 2018 el seu vehicle, una furgoneta 
Volkswagen Transporter, es trobava aparcat al C/ Sant Francesc núm. 42 de Breda i va rebre 
l’impacte d’una pedra provinent de la màquina desbrossadora que utilitzaven els serveis municipals, 

trencant el vidre del vehicle.  
 
L’Ajuntament com a condició prèvia per obrir un procediment de responsabilitat patrimonial, va 

requerir al Sr. F.M.C que esmenes i completés la sol·licitud en els termes següents: 
 
- Especificació dels danys produïts. 

- Descripció de la relació de causalitat entre els danys produïts i el funcionament del servei públic.  
- La valoració econòmica del dany. 
- Especificació del moment en que el dany es va produir. 

- Documents, proves o informes que el reclamant estimés aportar.  
 
En data de 23 de juny de 2021, el Sr. F.M.C, en temps i forma, va esmenar la sol·licitud efectuada.  

 
En data 30 de juny de 2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2021DECR000522, es va incoar 
expedient de responsabilitat patrimonial i es va nomenar instructor al funcionari Sr. A.Ll.B.  

 
En data 12 d’agost de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia es va nomenar un nou Instructor de 
l’expedient, per baixa de l’anterior.  

 
Consta a l’expedient l’informe preceptiu del servei que presumptament va causar el dany, que conclou 
que els operaris del servei no han tingut constància que, durant les feines realitzades es produís cap 

desperfecte en alguns dels vehicles allà aparcats i per tant no es pot reconèixer ni donar per fet que 
els danys han estat provocats pels treballs de desbrossament realitzats per la Brigada de serveis de l’ 
Ajuntament de Breda. 
 

En data 12 d’agost de 2021 l’instructor va emetre la proposta de resolució desestimant la reclamació, 
que va ser comunicada als interessats amb tràmit d’audiència.  
 

Ha transcorregut el termini d’audiència sense que l’interessat hagi presentat al·legacions contra la 
proposta de desestimació, per tant aquesta proposta ha d’adquirir fermesa amb la resolució definitiva 
de l’expedient. 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Publico 
Els articles 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 i 96 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en data 8 de juny de 

2021 pel senyor F.M.C, de conformitat amb la proposta de l’Instructor de l’expedient que entén que no 
ha quedat acreditat el nexe causal entre el dany sofert i el servei públic. 
 

Segon.- Notificar la present proposta de resolució a la persona interessada.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
6.5.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea de Cultura  

 
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 

Pintar 3 sales a 
Els Forns 

45442180-
2 

432 21200 40287231V 
Pablo Godoy 
Morillo 

1.350,00€ 21% 1.633,50€ 

 
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  
 
 

6.6.- 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/2021/1099 05/08/2021 may-01 2.389,75 B17719220 

JAUME CALLS 

FORESTAL, S.L. 1531 21000 

2 F/2021/1208 30/08/2021 C09-2021 660,00 46401806L 

VALLS TRABAL, 

HECTOR 334 2260902 

3 F/2021/1209 30/08/2021 nov-49 883,52 J55157119 CAL MANYA, S.C. 171 21000 

        3.933,27         

 
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 3.933,27  
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
6.7.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat del 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 qual ificats 
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 

Compra de vinagre pel 
manteniment de parcs i 

jardins 

15871100-
5 

171_21000 B13598214 
Bodegas 
Dinastia, sl 

820,80 10% 902,88 

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

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

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

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

 
 
7.0.- Precs i preguntes 

 
No s’escau 
 
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària accidental, estenc aquesta acta i la certifico a 
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president amb mi. 
 

Signat electrònicament. 
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