
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2021000037  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 13 de setembre de 2021 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:54 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 JGL2021000035 i 
JGL2021000036 
 

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 30 d’agost i 6 de setembre de 2021. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Reconeixement del grau personal consolidat del funcionari que proveeix el lloc de treball 
d’agent de la Policia Local 
 

Antecedents 
 
En data 10 d’agost de 2021, el Sr. Carlos Aguilar Alonso, amb DNI ***3205**, vigilant municipal de 

l’Ajuntament de Breda, va entrar instància demanant que li sigui reconegut el grau personal en el 
complement de destí consolidat al nivell 14, donat que en data 9 d’agost de 2021 va ser nomenat 
agent de la policia local amb un complement de destí inferior.  

 
La petició es fonamenta en virtut de l’article 21.1 apartat d) de Llei 30/1984, de 2 d'agost de Mesures 
per a la Reforma de la Funció Pública, que estableix que cada funcionari adquireix el grau personal 

per l'exercici d'un o més llocs de nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb 
interrupció.  
 

Així mateix, l'article 70.2 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració 
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de 
l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març (RGI), aplicable 

als funcionaris de l'administració local, segons el que estableix article 93 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local (LRBRL) estableix que tots els funcionaris de carrera 
adquiriran un grau personal per l'exercici d'un o més llocs de el nivell corresponent durant dos anys 

continuats o tres amb interrupció, qualsevol que fos el sistema de provisió.  
 
A la vista de la legislació esmentada, el grau personal es pot adquirir pel funcionari per l'exercici, tant 

d'un únic lloc de forma continuada durant dos anys sense interrupció o tres anys amb interrupció, com 



 

sumant el temps exercit en diversos llocs de treball, qualsevol que hagués estat el sistema de provisió 
en els mateixos.  
 

Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de la despesa de secretaria-intervenció. 
 
Fonaments de dret  

 
L’article 21.1.d de la Llei 30/1984, de 2 d'agost de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública 
 

L’article 70.2 del RD 364/95, de 10 de març (RGI) 
 
En virtut de la competència que m'atribueix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 

de les Bases del Règim Local, 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Reconèixer al funcionari Sr. Carlos Aguilar Alonso, amb DNI ***3205**, que proveeix el lloc 
de treball d’agent de la Policia Local, el grau personal corresponent al nivell 14 de complement de 

destí, amb efectes retributius a partir del dia 16 d’agost de 2021.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les aplicacions 132.12100 i 132.16000 del capítol 

I del pressupost de despeses.  
 
Tercer.- Inscriure aquesta Resolució adoptada al Registre de Personal als efectes oportuns i 

comunicar-ho a Gestió Girona SL. als efectes de les gestió de les nomines de personal.  
 
Quart.- Notificar a l'interessat aquesta Resolució amb indicació dels recursos pertinents, així com al 
departament de recursos humans i al departament d’intervenció.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de Governació 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, 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, 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 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 

7 Curs usuari JPX 79632000-3 943_16200 B61721643 PERE SPORT SL 527,10 21% 637,79 

 
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 el contracte menor de subministrament de la regidoria de Governació 
 
Antecedents 

 
Una vegada creat el servei de la policia local i realitzat el procediment de provisió de quatre places 
d’agent de la policia, s’ha constat la necessitat d’adquirir una arma de foc per l’agent Sr. MJ.G.H que 

ha pres possessió del càrrec i disposa del certificat d’haver superat el Curs de Formació Bàsica que 
organitza l’Escola de Policia de Catalunya. Concretament es proposa adquirir una pistola de primera 
categoria, de la marca Glock, model 17, cinquena generació, calibre 9x19.  

 
També es proposa adquirir una caixa de cartutxos de dotació Fiocci EMB 93 GR 9 MM i tres caixes 
de cartutxos Fiocci semiblindada 9 mm per tirades obligatòries i pràctiques de tir.  

 
També es proposa adquirir una caixa forta per guardar l’arma.  
 

Per adquirir armes de foc i munició, es requereix prèviament disposar de l’autorització del servei de la 
Guardia Civil.  
 

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 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.- Sol·licitar del servei a la Guàrdia Civil l’autorització per la compra d’una arma curta de 
primera categoria a l’empresa Peres Sport SL, marca Glock, model 17 5ª Generació, calibre 9x19 per 

a dotació dels agents de la Policia Local de Breda. Igualment s’autoritza a l’empresa Peres Sport SL 
la compra de 1 caixa de cartutx de munició Fiocci EMB 93 GR 9 MM i per pràctiques de tir 
obligatòries, 3 caixes de cartutxos Fiocci semiblindada 9 MM pels agents de Policia Local de Breda. 

 
Segon.- 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 
Pistola Glock 17, 5ena generació 

(+despeses enviament) 

35300000-

7 
132.62900 B61721643 

PERES SPORT 

SL 
570 119,70 689,70 

Munició (cartutxos Fiocci EMB 93 GR i 
semiblindada) 

35300000-
7 

132. 22199 B61721643 
PERES SPORT 
SL 

119 24,99 147,88 

3,89 0,00 3,89 

Caixa forta per una arma curta 
44421000-
7 

132.62900 B61721643 
PERES SPORT 
SL 

200 42,00 242,00 

 
Es condiciona l’adjudicació al fet que prèviament s’autoritzi l’adquisició per part del servei de la 
Guardia Civil.  

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

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

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

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

 
 
5.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Governació 

 
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 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 

Compra de roba per la Policia 
Local 

35811200-
4 

132 62900  B97611164 
Insigna Uniformes 
SL 

3.756,10 788,78 4.544,88 

 

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  
 

 
6.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Governació 
 

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 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 

Compra de roba per la Policia 
Local 

35811200-4 132 62900  B61515474 
Usis Guirao 
SL 

974,09 204,56 1.178,65 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramit i, 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 Medi Ambient 
 
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 

Servei de desinsectació carrer Sant 
Salvador 1 dies 27, 28 i 29 de 

setembre 

90922000-

6 
311 21000  A82850611 

Anticimex 3D 
Sanidad Ambiental 

SAU 

2.301 483,21 2.784,21 

 



 

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 el contracte menor de serveis de la regidoria d’Educació 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, 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, 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 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 

Neteja cuina i menjador Institut Escola 
Montseny 

90910000-
9 

920_22700 B59129577 
NETEGES CORAL, 
SL 

810,00 21% 986,15 

 

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  



 

 
 
9.0.- Assumptes urgents 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 

 
9.1.- 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/2021/1243 03/09/2021 
2021-724-

101149874 886,68 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171 

22103 
22103 

2 F/2021/1252 07/09/2021 4520 931,74 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

3 F/2021/1261 11/09/2021 96465679 1.459,33 A28076420 REPSOL BUTANO, S.A. 342 2210001 

        3.277,75         

 
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 3.277,75 
euros. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
10.0.- 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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