
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2021000043 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 d’octubre de 2021 

Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:45 h 
Lloc: sala de juntes 

 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia 

 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Ferran Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora 

 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  

 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2021000041 I 
JGL2021000042 
 

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 25 d’octubre i 2 de novembre de 2021.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Aprovar el contracte menor d’obres de l’àrea 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pintura dels lavabos 
l’institut escola 

Montseny edifici 
primària 

44111400-

5 

323 

6320000 
40287231V 

Pablo 
Godoy 
Morillo 

1.920,00€ 21% 2.323,20€ 

Pintura baixos de 3 
finestres de l’escola 

bressol 

44111400-
5 

323 
6320000 

40287231V 
Pablo 
Godoy 

Morillo 

260,00€ 21% 314,60€ 

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Aprovar una contractació anticipada 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 cal 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.- Aprovar l’expedient d’autorització de despesa anticipada, assumint el compromís de 

consignar en el pressupost de l’exercici 2022 el crèdit suficient a càrrec de la següent aplicació de 
despesa:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ ANUALITAT CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Contracte actuació 
Venus Orquestra 

Festa Major 2022 

92312140-

4 
920-22706 2022 B60746591 

Produccions 
Artístiques 

Victori SL 

5.900,00€ 21% 7.139,00€ 

 
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 corporac ió, 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 serveis de la regidoria de serveis 

 
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 m itjançant 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 qualific ats 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Instal.lació d'un 

video porter a 
l'Espai Jove 

32552600-
3 

920_6320000 43674480X 

Jose Manuel 

Sanchez 
Marmolejo 

1.060,00 21% 1.282,60 

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

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

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

 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al tercer trimestre 

del 2021 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda  
 
Antecedents 

 
Amb el registre núm. E2021004701, Abastaments d’Aigua del Tordera, SL ha presentat la liquidació 
corresponent al tercer trimestre del 2021, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 

municipi de Breda, per un import total de 8.570,43 euros. 
  
Legislació aplicable 

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

 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera SL (B17492265), corresponent al tercer trimestre del 2021, per un import total de 8.570,43 
euros, en concepte de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 8.570,43 euros. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  
 

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

 
 
6.0.- Aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció nominativa de l'ADF 

Riells 
 

Antecedents 

En data 26 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de col·laboració 
amb l’Agrupació de Defensa Forestal Riells del Montseny que regula la concessió de subvenció 



 

nominativa per la prestació del servei de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal  
de Breda. 
 

En virtut del conveni, l’Ajuntament de Breda s’obligava a reconèixer una subvenció nominativa de 500 
euros a càrrec del pressupost municipal de l’any 2021, que cobreix part de la despesa d’’adquisició 
d’una cuba d’aigua. 

 
Els acords varen ser sotmesos a informació pública mitjançant anunci a l’E-tauler durant el termini de 
19.12.2019 a 22.01.2020, sense que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions.  

 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció, sense objeccions però 
amb observacions. 

 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022 
Articles 185 i 186 de RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, 

l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament de 500,00 euros a favor de l’Agrupació 

de Defensa Forestal Riells del Montseny en concepte de subvenció nominativa per la prestació del 
servei de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal de Breda.  
 
Segon.- Reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 136. 4800400  i  procedir a fer els tràmits del 

seu pagament.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’ADF Riells del Montseny i als serveis comptables de la 

corporació. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 
 
7.0.- Aprovar la minoració d'una subvenció concedida  

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, de 15 de març de 2021, va aprovar concedir una subvenció de 8.000,00€ a 
l’Escola Montseny pel desenvolupament del projecte de renovació de l’equipament informàtic del 
centre. 

 
La documentació justificativa presentada per les representants de l’Escola Montseny no acreditava 
despesa suficient i és per això que la Junta de Govern Local, de 27 de setembre, aprovava concedir 

un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, des  de l’endemà de la notificació per a la modificació de la 
documentació justificativa aportada per les representants del centre.  
 

Finalitzat el termini concedit i no havent rebut cap documentació acreditativa de la despesa 
sol·licitada, caldrà minorar la subvenció concedida inicialment. 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reglament general de subvencions, de 22 de febrer de 2016. 
Articles 125.2ª) i C9 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

Articles 183 i següents del RDL que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la minoració de la subvenció concedida a l’Escola Montseny Breda per a la 
renovació de l’equipament informàtic del centre. 

 



 

Segon.- Reconèixer l’obligació de la depesa de 2.880,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 323 
4800301 del pressupost 2021, a favor de l’Institut Escola Montseny, amb CIF Q1700714G, amb 
número de compte 0182 3482 68 0201543406 del BBVA. 

 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a les representants 
del centre educatiu, pel seu coneixement i als efectes pertinents.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
8.0.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per extraescolars 
 

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

assumir les despeses dels extraescolars desenvolupats pels menors de la família durant el curs 2021-
2022. 
 

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

En data 29 de setembre de 2021, des del servei SBAS del municipi s’informe sobre la situació familiar 
i el cost total dels extraescolars als que assistiran els menors 225,00€ i es proposa l’assumpció, per 
part de la corporació, del 40% (90,00€) 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 90,00€ a la família interessada.  
 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 90,00€, al número de compte que consta a l’expedient, amb càrrec a la 

partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021.  
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit al número de compte: ES46 0081 5271 7700 

0116 6522, de l’entitat El Relleu – Serveis de Lleure i esports, amb CIF B06816193.  
 
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  
 

 
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.- Aprovar contracte menor d'obres 
 
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 
Obres complementàries reforma 

lavabos escola 

45215500-

2 
3236320000  B17013301 

Fàbregas 

Immobles SL 
4.868,00 1.022,28 5.890,28 

 
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  

 
 
9.2.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 

de Breda per a l’execució del  programa comarcal per al desenvolupament de projectes amb 
fons europeus 
 

Antecedents 
 
Per tal de promoure el desenvolupament socioeconòmic dels municipis i la comarca de la Selva.  

 
Conscients que les vies de finançament per als projectes de desenvolupament local s’han diversificat 
notablement, especialment en l’àmbit dels fons disponibles a nivell europeu, que s’articulen entorn de 

múltiples programes (FEDER, POCTEFA, FEADER, FEMP, URBACT, FSE, LIFE, Horizon, Interreg, 
Erasmus+, Europa Creativa, i molts altres) i dels diferents òrgans convocants, ja siguin organismes 
europeus de manera directa o bé a través de les estructures dels estats membres de la Unió Europea 

o de les seves regions. 
 
Atès que molts d’aquests programes tenen un interès i un encaix temàtic clar per les polítiques i 

estratègies de desenvolupament a nivell local, però això no obstant també presenten un conjunt de 
requisits que poden suposar una barrera si no es treballen adequadament, com ara la complexitat en 
l’elaboració i tramitació, la conformació de partenariats, la consecució de diferents cofinançadors, etc.  

Sabent que l’accés a aquest finançament passa necessàriament per l’anticipació en la detecció de les 
necessitats dels municipis, en la concertació de quines són les prioritats i els projectes territorials clau 
a portar endavant, i en el reconeixement, en cada moment, de quines són les convocatòries 

(europees, estatals, nacionals) que s'alineen amb aquests projectes.  



 

 
El Consell Comarcal de la Selva proposa als municipis de la comarca l’aprovació i signatura del 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a 

l’execució del programa comarcal per al desenvolupament de projectes amb fons europeus.  
 
El Consell Comarcal de la Selva subscriu aquest conveni facultat per les competències en matèria de 

cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments establertes a l'article 28 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya que, entre d’altres, determina que correspon a les comarques Prestar 

assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis (article 28.1.a).  
 
Informada per part del Secretari-interventor interí la despesa plurianual de tres anys, essent aquest la 

durada prevista de vigència del conveni. 
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 

L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  Bases del Règim Local. 
Articles 9.4 i 85 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 

31.1 de la de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials  
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

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

 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Breda per a l’execució del programa comarcal per al desenvolupament de projectes amb fons 

europeus en els termes següents: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE 
[NOM AJUNTAMENT] PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA COMARCAL PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE PROJECTES AMB FONS EUROPEUS 
 
Santa Coloma de Farners,  
 
INTERVENEN 
D’ una part, el senyor/a Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell Comarcal de la Selva i en la seva 
qualitat de president, assistit pel senyor Joan Busquets Biarnes, secretari accidental d’aquest Consell.  
 
D’altra part, el senyor/a ................., en representació de l’Ajuntament de........................... i en la seva qualitat 
d’alcalde/essa, d’acord amb les atribucions que li confereix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest conveni i  
 
MANIFESTEN 

1. Que les dues parts tenen la voluntat de promoure el desenvolupament socioeconòmic del municipi i de 
la comarca de la Selva 

2. Que les vies de finançament per als projectes de desenvolupament local s’han diversificat notablement, 
especialment en l’àmbit dels fons disponib les a nivell europeu, que s’articulen entorn de múltiples 
programes (FEDER, POCTEFA, FEADER, FEMP, URBACT, FSE, LIFE, Horizon, Interreg, Erasmus+, 

Europa Creativa, i molts altres) i dels diferents òrgans convocants, ja siguin organismes europeus de 
manera directa o bé a través de les estructures dels estats membres de la Unió Europea o de les seves 
regions. 

3. Que molts d’aquests programes tenen un interès i un encaix temàtic clar per les polítiques i estratègies 
de desenvolupament a nivell local, però això no obstant també presenten un conjunt de requisits que 
poden suposar una barrera si no es treballen adequadament, com ara la complexitat en l’elaboració i 
tramitació, la conformació de partenariats, la consecució de diferents cofinançadors, etc. 

4. Que l’accés a aquest finançament passa necessàriament per l’anticipació en la detecció de les 
necessitats dels municipis, en la concertació de quines són les prioritats i els projectes territorials clau a 



 

portar endavant, i en el reconeixement, en cada moment, de quines són les convocatòries (europees, 
estatals, nacionals) que s'alineen amb aquests projectes. 

5. Que els signants d’aquest conveni tenen la voluntat de treballar en la planificació, l’elaboració i 
l’execució de projectes que afavoreixin el desenvolupament local del municipi i de la comarca de la 
Selva 

6. Que ambdues institucions acorden signar el present conveni d’acord amb les bases d’actuació que 
s’esmenten a continuació: 

 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni i titularitat  
És objecte del present conveni l’estab liment del marc de col·laboració entre ambdues entitats per a l’execució del 
Programa comarcal per al desenvolupament de projectes amb fons europeus (en endavant el “Programa”) .  
 

El Consell Comarcal de la Selva subscriu aquest conveni facultat per les competències en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments establertes a l'article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei de l´organització comarcal de Catalunya que, entre d’altres, 
determina que correspon a les comarques Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als mu nicipis (article 
28.1.a). 
 

La titularitat dels treballs i resultats del convenis serà de les entitats signants. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
Consell Comarcal de la Selva 
El Consell Comarcal de la Selva és l’entitat encarregada de l’execució del Program a comarcal per al 
desenvolupament de projectes amb fons europeus, i serà responsable de: 
 
1) Portar a terme les línies d’actuació de Programa, que són les que es detallen a continuació:  
SUBPROGRAMA 1. PROSPECCIÓ DE NECESSITATS I POTENCIALITATS DELS MUNICIPIS 

Obj. 
Detectar les actuacions estratègiques del territori que són susceptib les d’accedir a fons 
europeus per al seu desenvolupament 

Línies 
d’actuació 

 Anàlisi d’iniciatives i projectes en curs 
 Identificació d’agents clau del territori: àmbits públic, priva t, recerca, entitats socials, etc. 
 Identificació de necessitats/oportunitats en l’àmbit municipal i supramunicipal 

susceptib les de conformar projectes amb accés a fons europeus 
 Anàlisi d’interaccions amb altres projectes i iniciatives fora de la comarca de  la Selva 

Període 
d’actuació 

2022-2023 

 
SUBPROGRAMA 2. CONCERTACIÓ TERRITORIAL I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES ESTRATÈGICS 
Obj. Definir i pactar les línies estratègiques de desenvolupament local amb els agents territorials  

Línies 
d’actuació 

 Definir les línies estratègiques d’interès comú a desenvolupar a la comarca de la Selva 
en el període 2021-2027 

 Consensuar el pla estratègic de desenvolupament local de la Selva amb els diferents 
agents socioeconòmics 

 Crear grups de treball i partenariats comarcals i supracomarcals per a la redacció, 
execució i seguiment dels projectes estratègics 

Període 

d’actuació 
2022-2023 

 
SUBPROGRAMA 3. MONITORITZACIÓ DE FONS EUROPEUS 

Obj. 
Disposar de coneixement a temps real dels fons europeus d’interès per al desenvolupament 
local 

Línies 
d’actuació 

 Identificació dels fons europeus amb interès per al món local  
 Monitorització de la informació clau de cada fons: àmbit temàtic, llindars econòmics, 

requeriments de partenariat, dates de llançament, previsió de convocatòries, terminis de  
sol·licitud, execució, justificació, etc. 

 Contacte i coordinació amb les unitats/secretaries de gestió dels programes i amb les 
oficines catalanes i estatals de fons europeus 

 Identificació dels fons adequats per cadascuna de les estratègies definides al territori 

Període 

d’actuació 
2022-2024 

 
SUBPROGRAMA 4. COORDINACIÓ I SUPORT A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES 
Obj. Donar suport al desenvolupament dels projectes 

Línies 
d’actuació 

 Coordinació i suport a les diferents fases dels projectes: 
- Constitució de partenariats i compromisos de cofinançament 
- Redacció dels projectes a presentar a les convocatòries 
- Execució d’actuacions 
- Seguiment de resultats i indicadors 



 

- Justificació econòmica i tècnica 

Període 
d’actuació 

2023-2024 

 
2) Contractar i/o designar del personal necessari per a la realització de les actuacions del Programa. 
3) Coordinar les comissions establertes entre el Consell Comarcal de la Selva i els municipis participants.  
4) Fer constar, en els elements informatius i publicitaris que es desenvolupin en  el marc d’aquest conveni, la 

participació de les entitats col·laboradores i incloure-hi el seu logotip corporatiu. 
5) Destinar l’aportació econòmica realitzada per l’Ajuntament a cobrir els costos de les accions 

desenvolupades. 
6) Informar a l’Ajuntament de l’estat d’execució de les actuacions del projecte i de les possib les incidències 

vinculades al projecte. 

 
Ajuntament de [nom ajuntament] 
L’Ajuntament de [nom ajuntament] es compromet a: 
1) Realitzar l’aportació econòmica que s’especifica a l’Annex 1, destinada a  cofinançar les actuacions objecte 

d’aquest conveni.  
2) Designar un representant de l’Ajuntament, que actuarà com a persona de contacte, i que participarà en les 

sessions de treball i en les comissions de seguiment. 
3) Facilitar el desenvolupament de les actuacions a través de l’aportació d’informació, participació en les 

sessions de treball, participació en l’elaboració d’estratègies i projectes i participació a les comissions de 

seguiment. 
 

Tercer. Actuacions en cas d’incompliment 
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), en cas 
d’incompliment de les ob ligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants qualsevol de les parts 
podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les 
ob ligacions i compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si 
transcorregut el termini indicat el en requeriment persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les 
parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per 
aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’haguessin previst. 
 
Quart. Seguiment del conveni 
Per poder dur a terme el seguiment del conveni es constituirà/n l’òrgan/s corresponents per tal de poder fer el 
seguiment i control de l’execució del conveni. 
Aquest/s òrgan/s es reunirà/n a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregat de vigilar i controlar l’execució 
dels compromisos adquirits en signar el conveni, i estab lirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues 
institucions amb la finalitat de evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels serveis.  
Aquest òrgan/s és/són el/s competent/s per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin 
plantejar durant la vigència del conveni.  
 
Cinquè. Modificació del conveni 
Les possib les modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es formalitzarà mitjançant la 
signatura de l'acord de modificació. 
 
Sisè. Vigència del conveni 
El conveni tindrà una durada de tres anys. Si escau, en qualsevol moment abans de la finalització del termini 
previst, els signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre 
anys addicionals o la seva extinció ja sigui pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, 
basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. Tant si és per motiu de pròrroga com d’extinció, 
s’haurà de comunicar per escrit de manera anticipada la data que es vulgui donar per finalitzat. 
 
Setè. Extinció del conveni 
Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, hi seran d’aplicació els motius que, quant a extinció i 
efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació seran 
resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència 
dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 
 
Vuité. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni els següents articles:  

- L’article48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les Administracions Públiques. 
 

- Els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, relatius a les característiques dels convenis de col·laboració. 
 

- L’article 14 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració. 



 

 
 

Novè. Règim de publicitat i transparència 
Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a l’e -TAULER del Consell Comarcal de la Selva, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, de manera trimestral, 
una relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest període, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) i al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i per tant, al 

Portal de Transparència del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en prova de conformitat, 
signem digitalment el present document en el lloc que figura a la signatura. 

 
ANNEX 1. APORTACIONS ECONÒMIQUES 

Municipi Habitants (2) Aportació econòmica (1) 
  

  
Any 2022 Any 2023 Any 2024 Total 

Amer 2.332 927,31 € 927,31 € 927,31 € 2.781,92 € 

Anglès 5.654 1.536,02 € 1.536,02 € 1.536,02 € 4.608,05 € 
Arbúcies 6.608 1.710,82 € 1.710,82 € 1.710,82 € 5.132,47 € 

Blanes 39.914 7.813,69 € 7.813,69 € 7.813,69 € 23.441,07 € 

Breda 3.762 1.189,33 € 1.189,33 € 1.189,33 € 3.568,00 € 

Brunyola i Sant Martí 
Sapresa 389 571,28 € 571,28 € 571,28 € 1.713,84 € 

Caldes de Malavella 7.872 1.942,44 € 1.942,44 € 1.942,44 € 5.827,31 € 

Cellera de Ter, la 1.950 857,31 € 857,31 € 857,31 € 2.571,93 € 
Fogars de la Selva 1.469 769,17 € 769,17 € 769,17 € 2.307,52 € 

Hostalric 4.291 1.286,27 € 1.286,27 € 1.286,27 € 3.858,80 € 

Lloret de Mar 39.089 7.662,52 € 7.662,52 € 7.662,52 € 22.987,56 € 
Maçanet de la Selva 7.066 1.794,75 € 1.794,75 € 1.794,75 € 5.384,24 € 

Massanes 796 645,86 € 645,86 € 645,86 € 1.937,57 € 
Osor 428 578,43 € 578,43 € 578,43 € 1.735,28 € 

Riells i Viabrea 4.153 1.260,98 € 1.260,98 € 1.260,98 € 3.782,94 € 
Riudarenes 2.204 903,85 € 903,85 € 903,85 € 2.711,56 € 

Riudellots de la Selva 2.071 879,48 € 879,48 € 879,48 € 2.638,45 € 
Sant Feliu de Buixalleu 797 646,04 € 646,04 € 646,04 € 1.938,12 € 

Sant Hilari Sacalm 5.703 1.545,00 € 1.545,00 € 1.545,00 € 4.634,99 € 
Sant Julià del Llor i 

Bonmatí 1.313 740,59 € 740,59 € 740,59 € 2.221,77 € 
Santa Coloma de 

Farners 13.363 2.948,59 € 2.948,59 € 2.948,59 € 8.845,76 € 

Sils 6.219 1.639,55 € 1.639,55 € 1.639,55 € 4.918,64 € 
Susqueda 93 517,04 € 517,04 € 517,04 € 1.551,12 € 

Tossa de Mar 5.818 1.566,07 € 1.566,07 € 1.566,07 € 4.698,20 € 
Vidreres 7.951 1.956,91 € 1.956,91 € 1.956,91 € 5.870,73 € 

Vilobí d'Onyar 3.333 1.110,73 € 1.110,73 € 1.110,73 € 3.332,18 € 

      (1) Aportació econòmica calculada segons la fórmula següent: 
Aportació econòmica (€) = 500 + 32.000 (habitants municipi / hab itants comarca) 
(2) IDESCAT, dades de l’any 2020” 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada de caràcter plurianual amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’indica, sometent els compromisos del conveni a la condició suspensiva de la 

consolidació efectiva dels recursos que l’han de finançar: :  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (AD) 

2022 920 22799 1.189,33 € 

2023 920 22799 1.189,33 € 

2024 920 22799 1.189,33 € 

 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva,  juntament amb el conveni 

degudament signat pels representants de la corporació. 
 
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a la publicació del conveni en el 

DOGC i en el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni).  
 
Cinquè.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.  
 



 

Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Setè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 

terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 
 
9.3.- Aprovar un contracte menor de l'àrea de Festes 

 
Antecedents  
 

La regidoria de festes proposa organitzar novament enguany un Parc de Nadal pels infants de 2 a 12 
anys, els dies 2, 3 i 4 de gener de 2022, al Pavelló poliesportiu de Breda.  
 

S’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa OKTITANS SLU, amb NIF B -17849597, la qual ha fet arribar 
una proposta econòmica i tècnica de parc de Nadal, per un valor de 2.900,- € + 21% IVA que inclou:  
 

- Activitats proposades durant l’horari d’11 a 14h. i de 16 a 20h.  
- 6 monitors matí i 8 monitors tarda  
- Assegurança de Responsabilitat Civil  

 
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 pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contrac tació 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 de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com un contracte de serveis (CPV 79954000- Servei d’organització de festes), 
susceptible d’esser aprovat mitjançant un expedient de contracte menor de serveis. Per altra banda, 

l’informe posa de manifest que es proposa una contractació anticipada a càrrec del pressupost de 
l’exercici 2022, d’acord amb l’habilitació efectuada per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017 de contractes del sector públic, que disposa en el seu apartat dos que “Es poden tramitar 

anticipadament els contractes l'execució material dels quals hagi de començar en l'exercici següent o 
els contractes el finançament dels quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada 
a una altra entitat pública o privada, i s'ha de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva de la 

consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.”  
 
Per tant es proposa aplicar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 338 2260906 Festes 

(Nadal, Reis, carnaval i d'estiu) del pressupost per l’exercici 2022.  
 
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, 29.8 i 63.4, 118 i la Disposició Addicional Segona i Tercera apartat 2 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 l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 

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

Organització i 
desenvolupament del Parc 
de Nadal Breda 2021-2022 

79954000 
338 
2260906 

B17849597 
Oktitans 
SLU 

2.900,00€ 21% 3.509,00€ 

 



 

 
Segon.- Aprovar la contractació anticipada mitjançant l’autorització i disposició (AD) de la despesa 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 2260906 del pressupost per l’exercici 2022, sometent 

l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el 
contracte corresponent.  
 

Tercer.- Requerir a l’empresa OKTITANS SLU la tramesa d’una còpia de l’Assegurança de 
responsabilitat civil.  
 

Quart.- Notificar la present resolució a OKTITANS SLU.  
 
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.  

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

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

 
 
9.4.- Aprovar la renúncia a la subvenció de Diputació de Girona concedida per actuacions 

d'acondicionament i millora en equipaments esportius municipals 2021 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2021 va adoptar 
l’acord de sol·licitar una subvenció de 7.500,00€, per l’execució de les tasques de substitució de 
l’enllumenat del camp d’esports municipal, en el marc del programa A2. Suport a les actuacions de 

condicionament i millora en equipaments esportius (2021) al Servei d’Esports de la Diputació de 
Girona. 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió del 29 de juny de 2021, s’ha 
concedit a la corporació municipal una subvenció de 5.560,34€ pel finançament de les despeses de 
substitució de l’enllumenat del camp d’esports municipal, en el marc del programa A2. Suport a les 

actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius  (2021). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de juliol de 2021 accepta la subvenció de 5.560,34€ pel 

finançament de les despeses de substitució de l’enllumenat del camp d’esports municipal, en el marc 
del programa A2. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius  
(2021) de la Diputació de Girona. 

 
El període de justificació de la despesa finalitza l’1 de novembre de 2021 i les bases reguladores 
d’aquesta subvenció no estableixen la possibilitat de sol·licitar una pròrroga en el període d’execució 

o justificació de la subvenció. 
 
Ja que no ha estat possible realitzar l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp 

d’esports municipal es considera oportú renunciar a la subvenció concedida per la Diputació de 
Girona, per acord de 29 de juny de 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 reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 

l’esport a les comarques gironines. 
 



 

Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Renunciar a la subvenció de 5.560,34€ pel finançament de les despeses de substitució de 

l’enllumenat del camp d’esports municipal, en el marc del programa A2. Suport a les actuacions de 
condicionament i millora en equipaments esportius (2021) de la Diputació de Girona. 
 

Segon.- Notificar aquesta renúncia 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  
 
 

9.5.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria de Medi Ambient 
 
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 

Neteges de 
recs 

77000000-
0 

136 21000  B17719220 
Jaume Calls 
Forestals SL 

2.672 561,75 3.236,75 

 
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  
 
 

9.6.- Aprovació de la modificació del projecte de construcció d’una marquesina per a la grada 
del camp de futbol municipal de Breda, i proposta d’adjudicació al contractista principal  
 

Antecedents  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada el  

dia 9 de novembre de 2020, va aprovar definitivament el projecte tècnic de construcció d’una 
marquesina per a la grada del camp de futbol municipal de Breda, per un pressupost d’execució per 
contracte de 54.436,61 euros (IVA inclòs). 

 
Aquest acord es va fer públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 27 de 
novembre de 2020i i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de 

conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
  

Una vegada aprovat el projecte executiu, l’Ajuntament va iniciar un expedient de licitació del contracte 
d’obres, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El cont racte va ser adjudicat en data 4 de 
febrer de 2021 i formalitzat a favor de TALLERS VIDAL AMILL S.L.U amb NIF B25601816, per un 

preu de 35.091,40 euros IVA exclòs.  
 
Durant l’execució del contracte el Director facultatiu de les obres i redactor del projecte ha determinat 
la necessitat de procedir a una modificació no substancial del projecte, segons projecte modificat 

d’abril de 2021.  
 
D’acord amb la memòria del modificat del projecte, s’especifica que aquest no es modifica en quan a 

plànols ni estructura ni superfícies només és una revisió en quan al pressupost ja que una vegada 
s’ha valorat l’accés i metodologia per tal de realitzar l’obra, s’han realitzat uns amidaments i 
pressupost nous tenint en compte l’accés a l’obra per la part superior on hi ha les  pistes de petanca 

per tal de no malmetre el recinte del camp de futbol. 
 
Aquestes modificacions de pressupost suposen un increment del 19.88% passant un PEM de 

37.805.82 euros del pressupost inicial a 45.321,46 euros al nou pressupost revisat tal com es detalla 
a l’apartat del pressupost modificat.  
 

Vist que els projectes d’obres només es poden modificar quan siguin conseqüència de necessitats 
noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que no comportin 
alteració substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques.  

 
Les modificacions del projecte que representin variacions inferiors, en més o en menys, al 20% del 
pressupost s’han de tramitar d’acord amb el procediment indicat a l’article 43 del ROAS.  

 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de la despesa amb observacions.  
 

Legislació aplicable 
 
Els articles 203, 205, 206.1 i 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 
 
Els articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals. (ROAS) 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment una modificació del projecte tècnic de construcció d’una 

marquesina per a la grada del camp de futbol municipal de Breda, per un pressupost d’execució per 
contracte de 65.258,37 euros (IVA inclòs). 
 

Segon.- Atorgar un tràmit d’audiència al contractista de l’obra, TALLERS VIDAL AMILL S.L.U, per tal 
que en el termini de 10 dies hàbils manifesti la seva conformitat a la modificació del projecte i del 
contracte o presenti les al·legacions o reclamacions que consideri oportunes. Concretament es 

proposa modificar el preu del contracte, fixant-lo en 50.901,53 (IVA inclòs) una vegada aplicat el 22% 
de baixa del contracte principal sobre el preu del projecte modificat.  
 

En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, la modificació del projecte i la modificació 
contractual esdevindrà definitiva i es procedirà a reconèixer la certificació segona i última que ha estat 
emesa pel contractista.  

  
Tercer.- Publicar aquest acord a l’E-tauler i al perfil del contractant per a general coneixement.  
 

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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