
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 

 

Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000044  
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 8 de novembre de 2021 
Hora d’inici:  20:50 h 
Hora de fi: 21:10 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 JGL2021000043 i 

JGL2021000044 
 
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. 
 
2.0.- Adjudicar el contracte de serveis d'assessorament laboral i gestió de nòmines 

 
Antecedents  
 

La Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2021  va aprovar l’expedient de contractació del servei de 
gestió de nòmines i d’assessorament laboral a l’Ajuntament de Breda, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva 

licitació. 
 
Segons certificat de l’eina Contractació Pública Sobre Digital per a la licitació corresponent finalitzada 

la presentació d'ofertes el dia   31/08/2021, a les 23:59,  les proposicions presentades mitjançant l'eina 
de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació: 
 

Denominac ió social NIF Data 

d'entra da 

Hora 

d'entra da 

Registre 

d'entrada 

ASSESSORIA LABORAL IMMA POL, SLP B17562414 20/08/2021 10:35:37 E2021003975 

ARC, DESPATX D'ADVOCATS I 
CONSULTORS, SLP 

B63039531 24/08/2021 11:01:18 E2021004015 

ASSESSORIA PAGÈS SLP B17826462 26/08/2021 09:30:01 E2021004040 

FORNELL CONSULTORS S.L.P. B60487360 27/08/2021 08:49:16 E2021004052 

GESTIO GIRONA SLU B17097411 30/08/2021 11:27:58 E2021004082 

GRUP CARLES, gestió i projectes, SL B63344329 31/08/2021 10:47:19 E2021004098 

MARTINEZ Y LILLO SLP B98420912 31/08/2021 12:13:33 E2021004108 

BOSCH CONSULTORIA EMPRESARIAL, SL B62009626 31/08/2021 13:01:01 E2021004110 

LABOREA ABOGADOS SL B12775946 31/08/2021 13:53:45 E2021004113 

LLEAL TULSA ASSOCIATS SL B17444290 31/08/2021 18:50:13 E2021004120 

 



 

En data 21 de setembre de 2021, a les 12:00 hores, la mesa, previa exclusió de les empreses que no 
acrediten la solvencia requerida en el PCAP, acorda acceptar en el procediment de licitació les 
empreses següents: 

 

Denominació social NIF 

ASSESSORIA LABORAL IMMA POL, SLP B17562414 

ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS, SLP B63039531 

ASSESSORIA PAGÈS SLP B17826462 

FORNELL CONSULTORS S.L.P. B60487360 

GESTIO GIRONA SLU B17097411 

GRUP CARLES, gestió i projectes, SL B63344329 

LLEAL TULSA ASSOCIATS SL B17444290 

 
En data 20 d’octubre de 2021 la mesa de contractació en acta d’obertura del Sobre B Documentació 
la ponderació de la qual depèn d’un judici de valor, atorga a les empreses licitadores la següent 

puntuació: 
 

DENOMINACIÓ SOCIAL CIF 
IDENTIFICA PERSONAL 
RESPONSABLE  

FORM ACADÈMICA 
I EXP LABORAL 

PUNTS 

ASSESSORIA LABORAL IMMA 
POL, SLP 

B17562414 
SI SI +5 20 

ARC, DESPATX D'ADVOCATS I 

CONSULTORS, SLP 

B63039531 
SI SI +5 20 

ASSESSORIA PAGÈS SLP B17826462 SI SI +5 20 

FORNELL CONSULTORS S.L.P. B60487360 SI SI +5 20 

GESTIO GIRONA SLU B17097411 SI SI +5 20 

GRUP CARLES, gestió i 
projectes, SL 

B63344329 
SI SI +5 

20 

LLEAL TULSA ASSOCIATS SL B17444290 SI SI +5 20 

 
En data 21 d’octubre de 2021 la mesa de contractació en acta d’obertura del Sobre C proposició 

econòmica i documentació quantificable de forma automàtica, atorga a les empreses, prèvia aplicació 
de la formula i atribució de punts previstos en el PCAP, la següent puntuació:  
 

EMPRESA CIF 
CONC 

FIX 

CONC 

VARIABLE 

PREU 

OFERTAT 

PUNT 

SERVEI 
COMP 

PUNT 

FINAL 

IMMA POL SLP B17562414 89,00 7,99 6.780,85 65 
SI - 
10 

75 

ARC, DESPATX D'ADVOCATS 
I CONSULTORS SLP 

B63039531 80,00 9,40 7.681,00 57 
SI - 
10 

67 

ASSESSORIA PAGÈS SLP B17826462 75,00 7,50 6.262,50 70 
SI - 

10 
80 

FORNELL CONSULTORS SLP B60487360 70,00 8,75 7.096,25 62 
SI - 
10 

72 

GESTIÓ GIRONA SLU B17097411 65,00 11,00 8.645,00 51 
SI - 
10 

61 

GRUP CARLES GESIÓ I 

PROJECTES SL 
B63344329 70,00 8,90 7.203,50 61 

SI - 

10 
71 

LLEAL TULSÀ ASSOCIATS SL B17444290 50,00 8,00 6.320,00 69 
SI - 
10 

79 

 
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor («B») i dels 

criteris la ponderació dels quals és automàtica («C»), la relació de les empreses licitadores, segons la 
puntuació total obtinguda, és la següent: 
 

EMPRESA CIF SOBRE B SOBRE C PUNT FINAL 

ASSESSORIA PAGÈS SLP B17826462 20 80 100 

LLEAL TULSÀ ASSOCIATS SL B17444290 20 79 99 

IMMA POL SLP B17562414 20 75 95 

FORNELL CONSULTORS SLP B60487360 20 72 92 

GRUP CARLES GESIÓ I PROJECTES SL B63344329 20 71 91 

ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP B63039531 20 67 87 

GESTIÓ GIRONA SLU B17097411 20 61 81 



 

 
Pel que la Mesa de contractació, un cop avaluada la documentació presentada per les empreses 
licitadores, en data 21 d’octubre de 2021 va acordar proposar l’empresa Assessoria Pagès SLP, 

amb CIF B17826462, com a empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació. 
 

Consta a l’expedient que l’empresa Assessoria Pagès SLP ha presentat la documentació requerida a 
la clàusula 20 del PCAP i la garantia del contracte d’un import de 626,25 euros. 
 

Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de l’expedient  
 
Legislació aplicable 

 
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 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
 

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de gestió de nòmines i d’assessorament laboral a 

l’Ajuntament de Breda, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació, a l’empresa Assessoria Pagès SLP, amb CIF B17826462, per un 
import total de 15.155,25€ (12.525,00€ + 2.630,25€ d’IVA) 

 
Segon.- Aprovar la despesa anticipada de caràcter plurianual, a càrrec de les següents anualitats i 
imports:  

 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2022 920-227.06 7.577,625 

2023 920-227.06 7.577,625 

 
Tercer.- Notificar a l’empresa adjudicatària els presents acords juntament amb el contracte, per a la 
seva formalització. 

 
Quart.- Comunicar el presenta acord als serveis comptables pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 

 
Cinquè.- Publicar al Perfil de contractant l’adjudicació.  
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar el projecte d’organització de l Dia del Circ 2021 
 
Antecedents 

 
Des de l’àrea de Cultura de la corporació s’ha contactat amb l’associació Contaminando Sonrisas, 
amb CIF G55244198, per poder organitzar la cinquena edició del Dia del Circ a Breda, els dies 26 i 27 

de novembre de 2021. 
 
Contaminando Sonrisas és una associació de circ social que realitza expedients a zones amb 

conflicte i camps de refugiats. 
 
La gran afluència de públic de les cinc anteriors edicions consoliden el festival de petit format que té 

Breda com a escenari diferents instal·lacions i espais de vila. 
 



 

Els espectacles es desenvolupen de manera continuada des de divendres 26 de novembre a la tarda 
i fins la matinada de diumenge 27 de novembre. Tenen caràcter gratuït i familiar i apropen al públic a 
diverses disciplines del circ. 

 
Contaminando Sonrisas ha presentat un projecte amb 15 actuacions, food trucks, parades 
promocionals, pintacares i un mercat d’artesania.  

 
El projecte detalla com a pressupost real, un cost mínim de 20.000,00€, que inclourien les despeses 
de tallers, companyies, grups de música, disseny gràfic, decoració del festival, documentació de 

l’edició ... 
 
I també desglossa les despeses que assumeix la corporació local: 

- Assegurança de responsabilitat civil 
- Servei de seguretat privada 
- Serveis d’ambulància 

- Equips de so 
- Equip de llum i tècnics de so 
- Lloguer i neteja del Cercle Bredenc 

- Dietes dels artistes 
- Desplaçaments dels artistes 
- Despeses d’organització i gestió 

 
Legislació aplicable 
 

Apartat 2.m article 25 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar el projecte de la sisena edició del Dia del Circ a Breda, que ha estat presentat per 
Contaminando Sonrisas amb CIF G55244198, i que s’ha de realitzar del dia 26 al 27 de novembre.  
 

Segon.- Assumir com a pròpia la organització del Dia del Circ de Breda, com una activitat cul tural i 
social promoguda per la regidoria de Cultura amb col·laboració amb Contaminando Sonrisas.  
 

Tercer.- Notificar els presents acords a Contaminando Sonrisas, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

4.0.- Aprovar la concessió d'una subvenció directa i excepcional a la Fundació Oncolliga 
Girona 
 

Antecedents 
 
El Pla estratègic de Subvencions 2020 - 2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la possibilitat 

d’atorgament de subvencions directes relacionades amb les ac tivitats relacionades amb la salut, els 
serveis socials i qualsevol activitat que sigui complementària de l’activitat municipal i susceptible 
d’ésser subvencionada per dirigir-se a un col·lectiu de població determinat. 

 
S’ha informat favorablement, per part de la regidoria de Promoció Econòmica, l’atorgament d’una 
subvenció 428,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 925 4800402 del pressupost 2021, a la 

Fundació Oncollida de Girona. 
 
Aquesta és una Fundació amb llarg recorregut a les comarques gironines i al municipi de Breda, 

havent quedat provats els objectius de prestar assistència i ajuda als malalts de càncer i les seves 
famílies i sensibilitzar la societat sobre la necessitat d'adoptar hàbits saludables per prevenir la 
malaltia i aconseguir millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de la demarcació de Girona i 

apostar per la promoció de la salut. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb observacions. 

 
Legislació aplicable 
 

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



 

Article 125.2a) i c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals. 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 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.- Concedir una subvenció directa i excepcional a la Fundació Oncoll iga Girona, de 428,00€, 
per tal que pugui seguir desenvolupant les tasques de prestar assistència i ajuda als malalts de 

càncer i les seves famílies i sensibilitzar la societat sobre la necessitat d'adoptar hàbits saludables per 
prevenir la malaltia i aconseguir millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de la demarcació de 
Girona i apostar per la promoció de la salut. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa de 428,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 925 
4800402. 

 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’E-tauler i a la BDNS. 
 

Quart.- Notificar la present resolució a les persones representants de la Fundació, fent constar que 
hauran de justificar el destí de la subvenció abans del 15 de desembre de 2021, com a condició del 
reconeixement de l’obligació de pagament. 

 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

5.0.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per activitats extraescolars 
 
Antecedents 

 
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. 

 
En data 13 d’octubre de 2021, des del servei SBAS del municipi s’informe sobre la situació familiar i el 
cost total de l’extraescolar al que assistirà un els menors 267,50€ i es proposa l’assumpció, per part 

de la corporació, del 25% (66,87€) de total de la despesa.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable de secretaria-intervenció.  

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

 
Legislació aplicable 
 

Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Concedir un ajut familiar de 66,87€ a la família interessada. 
 

Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 66,87€, 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, de Rut Palà Serra, 
coordinadora de Dànsala Extraescolars, amb NIF 79283268Z.  
 

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  

 



 

6.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 
 
6.1.- Aprovar la justificació i autoritzat el pagament restant de la subvenció excepcional 

concedida al Centre d'Estudis Selvatans 
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local, de 21 de desembre de 2020, va concedir una subvenció excepcional  i 
directa al Centre d’Estudis Selvatans, amb NIF V17288150, per un import de 3.000,00 €,  per la 

impressió del llibre La terrissa de Breda. Aproximació històrica i caracterització de la terrissa 
tradicional i les seves argiles. 
 

Segons consta en l’expedient X2020002462, en data 29 d’octubre de 2021, el representant del Centre 
d’Estudis Selvatans, ha aportat la documentació justificativa de la despesa realitzada per la publicació 
del llibre La tradició terrissera de Breda (s. XV – s. XX). Terreres, obradors, forns, elaboració i 

vocabulari. 
 
Informada tècnicament la justificació presentada i fiscalitzada prèviament la despesa per la 

Secretaria-intervenció s’aprova la justificació i autoritza el pagament de la subvenció concedida.  
 
Legislació aplicable  

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

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

 
Primer.-  Aprovar la justificació de la subvenció excepcional i directa al Centre d’Estudis Selvatans, 
amb NIF V17288150, per un import de 3.000,00 €,  per la impressió del llibre La tradició terrissera de 

Breda (s. XV – s. XX). Terreres, obradors, forns, elaboració i vocabulari. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de 3.000,00€ euros al Centre d’Estudis Selvatans, amb NIF 

V17288150, a càrrec de l’aplicació pressupostària 334 480 01 00, del pressupost 2021.   
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’entitat interessada.  

 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement 
i als efectes oportuns. 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

6.2.- Aprovar el fraccionament de la quota d'urbanització provisional, en concepte  de bestreta, 
que ha de satisfer FMF del PAU1 Marcel·lí Trunas 
 

Antecedents 
 
Atès que  la JUNTA DE GOVERN LOCAL de la Corporació de data  27 de setembre de 2021 va 

aprovar les quotes d'urbanització provisionals, en concepte de bestreta, que han de satisfer els 
propietaris del PAU1 Marcel·lí Trunas per la urbanització del carrer. 
 

Vist que al mateix acord, alternativament es concedeix als propietaris la possibilitat de fraccionar el 
deute amb un màxim de 24 mensualitats, prèvia sol·licitud de l’interessat, aplicant el tipus d'interès 
legal del diner vigent a l’anualitat 2021, actualment del 3%.  

 



 

Atès que el propietari FMF, amb registre número RE2021004957 de 27 d’octubre, sol·licita el 
fraccionament de la quota que li correspon de 6.458,10 €.  
 

Vist l’informe de Secretaria Intervenció. 
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 65, 81 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
Els articles 44 a 54 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 

de juliol.  
Els articles 10, 14 i 214 a 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per de el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

Els articles 21.1.s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. 
 

Per tot l’ esmentat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir a FMF el dret a fraccionament del deute de la quota d'urbanització provisional, en 

concepte de bestreta, que ha de satisfer com a propietari del PAU1 Marcel·lí Trunas.   
 
Segon.- Determinar com a deute la quantitat de 6.458,10 euros, calculats d’acord amb el quadre de 

finançament següent, que es desglossa en 6.458,10 euros de principal i 198,95 euros d'interessos a 
partir de la segona quota (3% d’interès legal) i s’aprova el seu fraccionament en vint -i-quatre quotes, 
essent la primera quota de 3.000 euros: 

 

Nº quotes Termini pagament Pend. Amortiz. Import Interessos Total quota 
Import principal   6.458,10        

1 20/12/2021 3.458,10 3.000,00   3.000,00 

2 20/01/2022 3.308,10 150,00 8,65 158,65 

3 20/02/2022 3.158,10 150,00 8,65 158,65 

4 20/03/2022 3.008,10 150,00 8,65 158,65 

5 20/04/2022 2.858,10 150,00 8,65 158,65 

6 20/05/2022 2.708,10 150,00 8,65 158,65 

7 20/06/2022 2.558,10 150,00 8,65 158,65 

8 20/07/2022 2.408,10 150,00 8,65 158,65 

9 20/08/2022 2.258,10 150,00 8,65 158,65 

10 20/09/2022 2.108,10 150,00 8,65 158,65 

11 20/10/2022 1.958,10 150,00 8,65 158,65 

12 20/11/2022 1.808,10 150,00 8,65 158,65 

13 20/12/2022 1.658,10 150,00 8,65 158,65 

14 20/01/2023 1.508,10 150,00 8,65 158,65 

15 20/02/2023 1.358,10 150,00 8,65 158,65 

16 20/03/2023 1.208,10 150,00 8,65 158,65 

17 20/04/2023 1.058,10 150,00 8,65 158,65 

18 20/05/2023 908,10 150,00 8,65 158,65 

19 20/06/2023 758,10 150,00 8,65 158,65 

20 20/07/2023 608,10 150,00 8,65 158,65 

21 20/08/2023 458,10 150,00 8,65 158,65 

22 20/09/2023 308,10 150,00 8,65 158,65 

23 20/10/2023 158,10 150,00 8,65 158,65 

24 20/11/2023 0,00 158,10 8,65 166,75 

TOTAL   6.458,10 198,95 6.657,05 

 

Tercer.- Requerir a l’interessat, que procedeixi a ingressar la quantitat indicada del total de cada 
quota del punt anterior, en el termini de pagament establert.  
 

Quart.- Advertir que transcorregut el termini fixat en la notificació, es procedirà a l’exacció de les 
quotes per la via de constrenyiment 
 

Cinquè.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat.  
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 



 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

6.3.- Aprovar el contracte menor de subministrament 
 
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 

Programa  
Dia del Circ 

79823000-
9 

334 
2260902 

A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

397,50€ 21% 480,97€ 

Cartells  
Dia del Circ 

79823000-
9 

334 
2260902 

A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

78,00€ 21% 94,38€ 

 

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 



 

6.4.- Aprovar el contracte menor de serveis d'organització del Dia del Circ 2021 
 
Antecedents 

 
Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Breda es vol reeditar el Dia del Circ, que es celebra des  
de 2015. 

 
Enguany les dates escollides són el 26 I 27 de novembre i s’ha sol·licitat a l’Assocació Contaminando 
Sonrisas, CIF G55244198, una proposta de gestió d’artistes, espais, activitats, promoció, etc.  

 
Contaminando Sonrisas, amb CIF G55244198, ha presentat un projecte per la organització i gestió 
del Dia del Circ 2021 que inclou, entre altres aspectes, les despeses relacionades amb:  

 
- Organització .- 1.800,00€ 
- Desplaçaments i dietes dels artistes participants.- 1.545,00€ 

- Llums i so.- 1.200,00€ 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 
contractació competent i la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, a ixí 

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 pres tació.  

 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de serveis de caràcter privat, i que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 

corresponent de l’exercici 2021. 
 
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).1, i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen 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. 

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

Primer.- Aprovar el contracte privat per a l’organització del festival de circ “Dia del Circ” a Breda, els 
dies 26 i 27 de novembre de 2021, amb l’ONG Contaminando Sonrisas, CIF G55244198, en el termes 
següents:  

 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Organització i gestió 
que inclou 
desplaçaments i 
dietes dels artistes 
participants 

92341000-
3 

334 
2260902 

G55244198 
Contaminando 
Sonrisas 

3.345,50€ Exempt 3.345,50€ 

 
Segon.- Aprovar el contracte menors de subministrament mitjançant lloguer d’equips de so i llum 

necessaris per realitzar el festival de circ “Dia del Circ” a Breda, en els termes següents:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Lloguer d’equips de 
so i llum  

34997210-
7 

334 
2260902 

77908922X 
Pere Fugarolas 
Clemente 

1.200,00€ 21% 1.452,00€ 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar les despeses detallades en els punts anteriors (total 4.797,50 €) a càrrec 
de l’aplicació 334 2260902 del pressupost de l’any 2021. 

  
Quart.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorporin les factures i es tramiti, si s’escau, el seu 



 

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

coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
6.5.- Aprovar la modificació de les aplicacions pressupostàries de dos contractes menors 
d’obres 

 
Antecedents  
 

La Junta de Govern Local en data 1 de març de 2021 va aprovar la contractació de la instal·lació de 
tres finestres a l’Institut Escola Montseny de Breda a Josep Pujolràs Masó (77892448G), per un preu 
de 4.059,55 € amb IVA inclòs a càrrec de l’aplicació pressupostària 323_2120001 (exp. 

X2021000499). 
 
En data 6 de juliol de 2021 per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000540 va aprovar la contractació 

d’unes finestres al menjador de l’Institut Escola Montseny de Breda a Joan Vilamala Soler 
(77908911E), per un preu de 2.766,06 € amb IVA inclòs a càrrec de l’aplicació pressupostària 
323_2120001 (exp. X2021001382) 

 
La regidoria d’educació proposa que la despesa disposada i reconeguda a càrrec dels crèdits de 
despesa corrent sigui realitzada a càrrec de l’aplicació 323_6320000 del capítol VI del pressupost de 
2021, atès que considera que la naturalesa de les obres són d’inversió i millora de l’Institut Escola i no 

pas de mera conservació i manteniment.  
 
El secretari-interventor ha emès un informe de control intern amb observacions.  

  
Fonaments de dret  
 

Article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, pel qual estableix que les AAPP podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  

 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer.- Rectificar els acords que es detallen a la part expositiva del present acord, en el sentit de 

canviar la consignació pressupostaria disposant i reconeixent la despesa a càrrec de l’aplicació 
323_6320000. 
 

Segon.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació per tal que realitzin els 
canvis i ajustaments comptables necessaris per reconèixer la despesa total de 6.825,61 euros a 
càrrec de l’aplicació 323_6320000 i anul.lar l’autorització i disposició de la despesa a càrrec de la 

323_2120001. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 
 
6.6.- Aprovar i autoritzar la despesa de la liquidació de l'anualitat 2020 del conveni d’ El Tritó 

del Baix Montseny 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, de 26 de març de 2018, va aprovar el 4t Conveni de cooperació 
intermunicipal per a l’impuls i sosteniment del Pla De Prevenció De Les Addicions – El Tritó Del Baix 

Montseny, pel període 2017-2020. 
 



 

En data 11 d’agost de 2021 es notificació la resolució de l’Ajuntament de Sant Celoni per la que 
s’aprova la liquidació de les despeses del període novembre 2019 - desembre 2020 del programa “El 
Tritó del Baix Montseny”, amb un cost final pel nostre municipi de 4.063,25€. 

 
Informada per la intervenció de la corporació l’existència de crèdit suficient a nivell de vinculació 
jurídica d’aplicacions del pressupost municipal per l’any 2021.  

 
Legislació aplicable  
 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 

Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats 
del sector públic local. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar i autoritzar la despesa de la liquidació de l'anualitat 2020 del conveni de cooperació 

intermunicipal per a l’impuls i sosteniment del pla de prevenció de les addicions – el Tritó del Baix 
Montseny, pel període 2017-2020. 
 

Segon.- Ordenar el pagament de 4.063,25€ a l’Ajuntament de Sant Celoni, amb CIF P0820100F, amb 
càrrec a les partides amb crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica de l’aplicació 231 4620000 Tritó 
del Montseny amb la 231 4800000 Atencions benèfiques i assistencials.  

 
Tercer.- Comunicar els presents acords 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  
 

 
6.7.- 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/2021/1445 15/10/2021 8 1.331,00 77908922X 
FUGAROLAS CLEMENTE,  
PERE 338 2260904 

2 F/2021/1450 15/10/2021 14 363,00 77908922X 
FUGAROLAS CLEMENTE,  
PERE 334 2260902 

3 F/2021/1451 15/10/2021 15 605,00 77908922X 

FUGAROLAS CLEMENTE,  

PERE 334 2260902 

4 F/2021/1535 25/10/2021 A 2133 517,32 B55257687 TOTTEX UNIFORMES, SL 132 62900 

5 F/2021/1584 01/11/2021 21047 776,34 43672794A BOHILS VIÑALS, JOAN 171 21000 

6 F/2021/1586 02/11/2021 B/21116 870,53 B17699109 JOSEP CUSACHS ALBÓ, S.L. 920 21600 

7 F/2021/1598 03/11/2021 
2021-724-

101422582 712,39 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 132 22103 

8 F/2021/1599 04/11/2021 20210202 1.340,20 B17387051 NASILLARD, S.L. 342 2120002 

9 F/2021/1606 08/11/2021 5618 860,65 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

10 F/2021/1607 08/11/2021 208 575,09 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

11 F/2021/1608 08/11/2021 BB-2101 363,00 45488348Y INGERTO TREVEJO, SERGIO 334 2260902 

        8.314,52         

 
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 8.314,52  
euros. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
6.8.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de TIC 
 
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 pressupos t, 

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 

6 llicències office 

365 

72513000-

4 
920 21600  B82080177 

Ricoh España 

SLU 
705,30 148,11 853,41 

 
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  

 
 
6.9.- Aprovar la concessió d'una subvenció extraordinària, exclosa de pública concurrència , a 

Creu Roja Arbúcies 
 
Antecedents 

 
Creu Roja Arbúcies ha contactat amb l’àrea de Benestar Social de la corporació per informar de l’inici 
del projecte de la joguina educativa, que permet fer arribar, a tots els infants de les famílies més 

necessitades de la zona, joguines i material escolar.  
 
Aquest projecte es finança amb donacions privades de particulars i empreses i requereix de 
col·laboracions de les administracions públiques per assumir una demanda cada vegada més 

creixent, degut a la situació social actual. 
 
El pressupost municipal disposa de la partida 925 4800000 Subvenció Creu Roja dotada amb 

100,00€ que es considera adient al projecte presentat, pel que es considera adequada la concessió 
d’una subvenció exclosa de pública concurrència, tal i com consta en l’informe de la secretaria – 
intervenció local que figura en l’expedient. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals  
 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Concedir una subvenció extraordinària exclosa de pública concurrència de 100,00€ a Creu 

Roja Arbúcies, amb CIF Q2866001G, pel finançament del projecte de la joguina educativa.  
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa de 100,00 € a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 925 4800000 del pressupost 2021.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’Etauler i a la BDNS.  

 
Quart.- Notificar la present resolució a Creu Roja Arbúcies. 
 

Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 

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



 

 
7.0.- 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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