
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 D´OCTUBRE DE 2021 
 

Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000040  
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 13 d’octubre de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 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 de la Junta de Govern anteriors JGL2021000039 I 
JGL2021000040 

 
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 27 de setembre i 4 d’octubre de 2021.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovar la rectificació de la contractació d'obres menors 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern de data 27 de setembre de 2021 va aprovar la contractació de Endesa 

Distribución Eléctrica SL pel soterrament de les línies elèctriques de la Plaça de la Vila per un import 
de 29.658,13 euros (IVA inclòs). 
 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000769 de data 5 d’octubre de 2021 s’ha aprovat la modificació 
de la memòria valorada de les obres per un import de 20.454,78 euros (IVA Inclòs). Per tant, s’ha de 
procedir al desestiment del contracte menor aprovat i aprovar la contractació pel nou import.  

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

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

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

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

 



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

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, no obstant adverteix 

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

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

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

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

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el contracte menor d’obres per l’execució de la memòria valorada pel soterrament 

de les línies elèctriques de la Plaça de la Vila aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000769 
de data 5 d’octubre de 2021 per un import de 20.454,78 euros (IVA Inclòs), previ desistiment del 
contracte menor adjudicat per acord de la Junta de Govern de data 27 de setembre de 2021. 

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

 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Soterrament de les línies 
elèctriques de la Plaça de la 
Vila 

45220000-
5 

33661906  B82846817 
Endesa 
Distribución 
Eléctrica SL 

16.904,78 3.550,00 20.454,78 

 

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  
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de la regidora d'Educació  
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

3 Mosquiteres 44221212-4 323 6320000 77892448G Josep Pujolràs Masó 1.020,00€ 21% 1.234,20€ 

 
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 

 
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 el contracte menor de serveis artístics 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 

Espectacle infantil  

“Ai Carai”  
92312240-5 338-2260906 39321938B Miracle Boixader Farràs 780,00€ 21% 943,80€ 

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

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

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

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

 
 
5.0.- 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Tallers de perspectiva feminista i 
coeducació a l’Institut Escola 

Montseny 

80000000-
4 

231 - 
2260914 

21668596-
C 

Anna Rodríguez 
Serrano 

2.250,00€ 0% 2.250,00€ 

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

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

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

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

 
 
6.0.- 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 qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 

Legislació aplicable  
 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

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

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



 
 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

8 Taquilles pel magatzem 
municipal 

44421720-
0 

920_62500 B17421819 
Hiper Escola Girona, 
SL 

1.050,16 21% 1.270,69 

 

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 subministrament de l'àrea de Fires 
 

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

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

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

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Retolació pels estands de la 9a 
Fira de l’Olla 

39174000-
2 

4311-
2260909 

B63378525 
Camp Base 
Organization SL 

778,44€ 21% 941,91€ 

 
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 subministrament de l'àrea d'Esports 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

crèdit proposat no resulta adequat a la naturalesa de la prestació.  
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

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

 
Legislació aplicable  
 

Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

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

 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Subministrament de 6 portes pels 
vestidors del pavelló poliesportiu 

44421500-
2 

342 
6320000 

A60301884 
PROTUMAN 
SAL 

5.670,00€ 21% 6.860,70€ 

 
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 de servei financer 
 

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 

Emissió targetes 
prepagament per 
ajuts comerç Breda 

66000000-
0 

4311.2260913 B65866105 
GLOBAL PAYMENTS 
MONEYTOPAY, EDE, 
S.L. 

1.125,00 

Exempt 
d’acord amb 
l’art. 20.1.18 de 
Llei 37/1992  

1.125,00 

 

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  
 

 



 
 
10.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció en el marc del Programa d'incentius a la mobilitat 
elèctrica (Programa MOVES III) 

 
Antecedents 
 

En data 1 d’octubre de 2021 es pública al DOGC la resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per 
la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions de Programa 
d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III).  

 
Les actuacions subvencionables són les establertes en l’article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 
d’abril, d’acord amb les condicions especificades en el mateix article, que en el punt 1 b) diu: 

Programa d’incentius 2 (Programa de recolzament al desplegament d’infraestructura de recàrrega): 
Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió de 16 d’agost de 2021, va aprovar la contractació menor del 
servei de redacció de memòries tècnics que assessorament per la recàrrega de vehicles.  
 

En data 24 d’agost l’empresa Etecnic Movilidada Electrica SRL presenta dues memòries tècniques 
per la instal·lació d’estacions de recàrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics a l’Av. Catalunya i al 
Pg. de les Escoles de Breda 

 
El pressupost per a l’execució de les dues estacions de recàrrega és de 46.788,05€.  
 

Cal gestionar una sol·licitud de subvenció per a cadascuna de les actuacions a realitzar, per tal caldrà 
gestionar dues sol·licituds amb les dades incloses en les memòries tècniques, amb el detall següent: 
 

TÍTOL 
IMPORT 

TOTAL 

BASE IMP 

SUBV 
IVA 

INVERSIO 

SUBV 

SUBVENCIÓ 

(80%) 

Memòria tècnica per la instal·lació d’una 
Estació de recàrrega Semi-ràpida per a 
vehicles elèctrics a l’Avinguda Catalunya de 
Breda 

21.088,74€ 16.612,71€ 3.488,67€ 20.101,38€ 16.081,10€ 

Memòria tècnica per la instal·lació d’una 

Estació de recàrrega Semi-ràpida per a 
vehicles elèctrics al Passeig de les Escoles de 
Breda 

25.699,31€ 20.423,10€ 4.288,85€ 24.711,95€ 19.769,56€ 

 
Legislació aplicable 

 
Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 
per a la concessió de subvencions de Programa d’incentius a l a mobilitat elèctrica (programa MOVES 

III) 
Reial decret 266/2021, de 13 d’abril 
 

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

Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 16.081,10€ per a la Memòria tècnica per la 
instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics a l’Avinguda Catalunya de 
Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III).  

 
Segon.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 19.769,56€ per a la Memòria tècnica per la 
instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics al Passeig de les Escoles 

de Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III). 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
11.0.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per la pràctica d'esport 
 

Antecedents 
 
Segons expedient a dalt esmentat es sol·licita, per part de la interessada, un ajut econòmic per 

assumir les despeses generades per a pràctica de l’esport del menor de la família.  



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

familiar. 
 
En data 21 de setembre de 2021, des del servei SBAS del municipi s’informe sobre la situació familiar 

i el cost total de la pràctica de l’hoquei, que suposa una depesa de 530,90€ i es proposa l’assumpció, 
per part de la corporació, del 50% (265,45€) de total de la despesa. 
 

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 familiar de 265,45€ a la família interessada. 
 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de de 265,45€, al número de compte del Club Patí Breda, amb càrrec a la 

partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
12.0.- Assumptes urgents 
 

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

12.1.- 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/2021/1268 13/09/2021 A/2592 659,45 B64557960 OH SHOW & EVENTS, S.L. 338 2260905 

2 F/2021/1379 28/09/2021 1 127 808,01 B17937434 BRECUBAT S.L. 342 2120003 

3 F/2021/1380 28/09/2021 1 128 1.077,17 B17937434 BRECUBAT S.L. 171 21000 

4 F/2021/1381 28/09/2021 1 129 2.126,99 B17937434 BRECUBAT S.L. 342 2120001 

5 F/2021/1388 30/09/2021 1343 1.439,90 B58495656 MODFU, SL 171 21000 

6 F/2021/1403 03/10/2021 

2021-724-

101287067 1.032,02 A25009192 

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 

SAU 

132 

171 

22103 

22103 

7 F/2021/1404 04/10/2021 21043 992,20 43672794A BOHILS VIÑALS, JOAN 
338 

1621 
2260905 

22700 

8 F/2021/1409 05/10/2021 5069 1.002,82 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

9 F/2021/1415 06/10/2021 1210409868 1.011,58 G28029643 
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS 
I EDITORS 338 2260906 

10 F/2021/1421 07/10/2021 FVR210225 352,11 B90103540 

NORESTE-SURESTE PRINT 

DIGITAL, SL 311 2260908 

11 F/2021/1429 13/10/2021 192 951,00 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

12 F/2021/1430 13/10/2021 35 567,34 40287231V GODOY MORILLO, PABLO 432 21200 

13 F/2021/1431 13/10/2021 4 605,00 36506448C 
PONCE I SERRANO, 
MARGARITA 334 2260902 

14 F/2021/1432 13/10/2021 2100124 805,86 J55157119 CAL MANYA, S.C. 132 62900 

15 F/2021/1433 13/10/2021 22 524,81 47182202W ENRIQUE SALADICH, ADRIA 338 2260905 

16 F/2021/1434 13/10/2021 2100109 524,26 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 2120003 

        14.480,52         

 
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 14.480,52 
euros. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
12.2.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria de governació 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Adequació local de la 

Policia Local 44221120-2 132_62900 A08722076 

Cristalleria 

Morató, SA 1.564,00 21% 1.892,44 

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

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

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

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

 
 
13.0.- Precs i preguntes 

 
No s’escau 
 

 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, 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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