
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2021000047 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 22 de novembre de 2021 

Hora d’inici: 21:00 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 JGL2021000045 i 
JGL2021000046 
 

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 8 i 15 de novembre de 2021. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria 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 amb observacions, no 
obstant acredita 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 extres de reforma de 
la façana de la Casa de la 
Vila 

45443000-
4 

333 21200 B17591561 
Navarbred 
SL 

4.498,00 944,58 5.442,58 

 
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 un contracte menor d'obres de la regidora d'Educació 

 
Antecedents 
 

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

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

 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un  

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 

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

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 

proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

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

 
Legislació aplicable  
 

Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 



 

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

4 finestres correderes 
amb persiana enrotllable 

44221100-
6 

323 
6320000 

77892448G 
Josep Pujolràs 
Masó 

4.424,00€ 21% 5.353,04€ 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Comunicació 
 
Antecedents 

 
Des de l’àrea de comunicació es coordina trimestralment la publicació del butlletí municipal L’Àgora.  
 

Per a la impressió s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Arts Gràfiques Cantalozella SA, amb CIF 
A17062670. 
 

L’empresa ha aportat un pressupost per la impressió: 
BUTLLETÍ de 8 pàgines 

- Format acabat: A4 (210 x x297 mm) 

- (Obert: 420 x 594 mm) 
- Suport: Estucat volum de 100g 
- Impressió: 2 cares a 1 tinta (negra) 

- 2 fulls plegats, encartats i replegats 
 
La impressió de 1.800 butlletins té un cost total de 653,40€ (594,00€ més 59,40€ d’IVA). 

 
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.  
 

Els contractes menors inclosos dins la relació que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern 
hauran de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense 
que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.   

 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com a contractes menors, i posa de manifest que existeix consignació 

pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent a l'any 2021. 
 

Legislació aplicable 
 
Articles 17, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 

entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels se güents acords: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa a càrrec 



 

de l’aplicació del pressupost de l’any 2021. 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 
Impressió del butlletí 
municipal L’Àgora, 45 

79823000-
9 

920 22001 A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella SA 

594,00€ 10% 653,40€ 

 
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.- Adjudicar un contracte menor de serveis de l'àrea de Festes 

 
Antecedents 
 

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

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

 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bas es 
d'execució del pressupost. 
 

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

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 

proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

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

 
Legislació aplicable  
 

Articles 17, 25.1.a), 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 

(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 
Servei d’ambulància 
pel pessebre vivent 
2021 

85143000-
3 

338 
2260906 

B08267122 
Blue mobility 
&healthcare 
serveices sl 

280,00€ EXEMPT 280,00€ 

 

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



 

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.0.- Adjudicar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'Educació 
 

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 

12 cadires amb braços per 
l’escola bressol municipal de 
Breda 

39113100-
8 

323 22199  B66629494 
HERMEX 
IBERICA SL 

590,64€ 21% 714,67€ 

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

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

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

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

 
 



 

7.0.- Adjudicar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Festes 
 
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 
Lloguer de generador 79342200-5 338 2260906 40512420J Joan Cals Iglesias 300,00€ 21% 363,00€ 

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

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

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

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

 
 
8.0.- Adjudicar un contracte menor de subministraments de l'àrea de Festes 

 
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 

Llums Nadal 
façanes edificis 
públics 

31522000-1 338-2260906 B65431090 

Proyectos e 
instalaciones 
técnicas led 
SL 

1.240,00€ 21% 1.500,40€ 

Llums Nadal Arbres, 
faroles i arcs 

31522000-1 338-2260906 B63062046 Medirflash SL 11.920,00€ 21% 14.423,20€ 

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

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

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

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

 
 
9.0.- Adjudicar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Festes 

 
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 
Carpes plegables 39522100-8 338 62900 B65544587 Qualytent España sl 3.751,20€ 21% 4.538,95€ 

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

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

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

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

 
 
10.0.- Adjudicar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Cultura 

 
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 a cords:  
 

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 

2 Banys ecològics 
portàtils pel Dia del 
Circ 

44411300-
7 

334 
2260902 

G66952250 
4E Serveis i formació 
en projectes 
permaculturals 

300,00€ 21% 363,00€ 

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

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

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

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

 
 
11.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Gent Gran 

 
Antecedents 
 

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

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

 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 

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

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 

proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

 
 



 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

640UT CAVA 15000000-8 338_2260901 40293586R Juan Planas Torrent 5.760,00 21% 6.969,60 

 
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  
 
 

12.0.- Aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per a realitzar 
les accions del programa de Benestar i Comunitat 2020 - 2023 
 

Antecedents 
 
El Consell Comarcal participa en el programa Benestar i Comunitat 2020-23, que finança Dipsalut. La 

convocatòria de subvencions a la qual es va presentar el Consell Comarcal va sortir publicada al 
BOP de Girona núm. 29, de 12 de febrer de 2021. La partida pressupostària corresponent és la nº 33-
2315. 

 
Els objectius d'aquest projecte inclouen el de realitzar accions al municipi de tipus comunitari per 
incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones i també en la potenciació dels vincles entre 

sí, incidint en la xarxa social ja existent i potenciant-ne de noves. 
 
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 regular  
la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a realitzar les 
accions del Programa de Benestar i Comunitat. 

 
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 dos anys, essent aquest la 
durada prevista de vigència del conveni. 

 
Legislació aplicable 
 

Article 28 del DL 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya, estableix que la comarca en tot cas  ha d'exercir funcions d'assistència i 
coooperació als municipis. 

Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Adminis tracions Públiques. 
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. 
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 
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 realitzar les accions del programa de benestar i comunitat 2020-2023 en els termes 
següents: 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA  SELVA I 
L’AJUNTAMENT DE BREDA PER A REALITZAR LES ACCIONS DEL PROGRAMA DE BENESTAR I 
COMUNITAT 2020-2023 
 
Santa Coloma de Farners, 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell Comarcal  de la Selva i en qualitat 
de president, assistit per la senyora Núria Moral Ferrés, secretària-interventora del SAT i pel senyor Joan 

Busquets Biarnes, secretari accidental d’aquest Consell. 
 
D’altra part, el senyor Dídac Manresa Molins, en representació de l’Ajuntament de Breda i en la seva qualitat 
d’alcalde. 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest conveni i 
 
MANIFESTEN 
 
Primer. Que l'article 28 del DL 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya, estab leix que la comarca en tot cas ha d'exercir funcions d'assistència i coooperació als 
municipis. Per aquest motiu, el Consell Comarcal participa en el programa Benestar i Comunitat 2020-23, que 
finança Dipsalut. La convocatòria de subvencions a la qual es va presentar el Consell Comarcal va sortir 
publicada al BOP de Girona núm. 29, de 12 de febrer de 2021. La partida pressupostària corresponent és la nº 
33-2315. 
 
Segon. Que els ob jectius d'aquest projecte, entre d'altres, és el de realitzar accions al  municipi de tipus 
comunitari per incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones i també en la potenciació dels vincles 
entre sí, incidint en la xarxa social ja existent i potenciant-ne de noves. 
 
Tercer. Que l'Ajuntament de Breda comparteix aquests ob jectius i s'adhereix a  participar al programa de 
Benestar i Comunitat, que finança Dipsalut i coordina el Consell Comarcal de La Selva. 
 
ACORDS 
 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte del present document és regular la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
de Breda per a realitzar les accions del Programa de Benestar i Comunitat. 
 
Aquest conveni te com a objectiu fer possib le la implementació de les accions comunitàries que les 
diferents taules participatives i/o altres espais de coordinació de cada municipi proposin. 
 

El programa Benestar i Comunitat es du a terme en col·laboració amb Càritas i Creu Roja, motiu pel qual 
aquestes entitats aporten un dinamitzador cadascuna per donar suport a les taules a la creació de projectes i 
accions comunitàries. 
 
Aquestes accions no sempre tenen un cost. En molts casos poden ser portades a terme amb els mateixos agents 
socials del municipi amb la col·laboració dels tècnics del Consell Comarcal, Creu Roja i Càrites que conformen 
l'equip comunitari del Benestar i Comunitat. 
 
Per la seva banda, Càritas i Creu Roja tenen també fons associats al programa per que Caritas i Creu Roja 
puguin realitzar accions als municipis. 
 
La implantació de les accions del programa és la suma de les accions que realitzen  Càritas i Creu Roja mes les 
que pot finançar el Consell Comarcal als ajuntaments. 
 
L'ob jecte del conveni serveix per tal que quedin estipulades les condicions d'aquest finançament en els casos 
que l'actuació la realitzi un ajuntament amb el finançament del Consell Comarcal, amb els fons que rep de la 
Subvenció de Dipsalut corresponent al programa Benestar i Comunitat. 

 
La quantitat que s'estab leix de previsió de despesa és una quantitat orientativa on  presentem un interval de 
despesa amb la finalitat que els ajuntaments puguin fer previsió al pressupost municipal.  
 
La concreció de l'import es farà amb una addenda al  conveni actual, si s'escau que l'acció al municipi la 
contracti l'ajuntament. En aquest cas el pagament es fara per part del Consell Comarcal de la Selva un cop 
l'activitat estigui realitzada i justificada, tal com s'especifica al punt quart d'aquest conveni. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
Compromisos del Consell Comarcal de la Selva 



 

1. Planificar i decidir els projectes que es duran a terme al municipi. Aquesta planificació es farà mitjançant la 
participació dels agents socials del municipi i l'Ajuntament, que després d'un treball de diagnosi per detectar les 
necessitats del municipi decidiran els projectes i les accions més adients que millorin la qualitat de vida dels 
seus ciutadans i promoguin la potenciació de la comunitat. 

2. L'equip comunitari del programa Benestar i comunitat (format per dos tècnics del  Consell Comarcal, un 
tècnic de Creu Roja i un tècnic de Càrites) promourà la creació d'espais de coordinació i treball als municipis que 
facilitin el treball de diagnosi i/o participarà en els que ja existeixen (taules municipals de participació, espais de 
coordinació entre serveis, comissions de treball, etc). 

3. Una vegada decidit els projectes que es faran, el Consell Comarcal enviarà una  addenda a l'Ajuntament en 
la qual es concretarà l'acció a fer i l'import. 

4. Fer el seguiment i avaluació dels projectes realitzats en el marc d’aquest Conveni.  L'equip comunitari del 
programa de Benestar i comunitat vetllarà perquè l’acció desenvolupada dins del marc del Benestar i Comunitat 
contribueixi a millorar el teixit associatiu, el vincle entre les persones i la millora en algun aspecte de la qualitat de  

vida de la ciutadania, així com a reduir el risc d’exclusió social. 

5. Realitzar l'ingrés a favor de l’Ajuntament un cop aquest hagi presentat el compte justificatiu conforme ha 
realitzat la despesa. 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Breda 

1. L’ens local ha de proporcionar l’estructura organitzativa per al desenvolupament del  programa Benestar i 
Comunitat i les infraestructures necessàries per portar-lo a terme. 

2. Una vegada l'Ajuntament reb i l'addenda on es concreta el projecte i l'import, l’ens  local ha de contractar el 
professional i/o l’entitat que el portarà a terme. 

3. L'ens local farà una previsió de despesa al seu pressupost de 2022 per l'any 2022 pel programa de Benestar 
i Comunitat per realitzar les accions subvencionades per Dipsalut. Recomanem que la quantitat de la previsió 
estigui entre els 5000 i els 10000 euros. 

4. Un cop finalitzada l’acció, l’ens local haurà de justificar les despeses realitzades amb la presentació 
d'un compte justificatiu. 
 
Tercer. Condicions de les accions 
Els projectes i accions del programa Benestar i Comunitat s’hauran d’executar en el  termini comprès entre la data 
de la signatura del present conveni i el 15 d'agost de 2023. 
 
Quart. Justificació de les accions 
Un cop finalitzada l’acció, l’ens local haurà de presentar la justificació en el termini  màxim de 2 mesos a comptar 
des de la finalització del termini d’execució de l’acció. 
 
La justificació s’haurà de realitzar mitjançant compte justificatiu certificat de l’interventor-secretari de l’ens local. 
L’Annex del present conveni inclou un model de  compte justificatiu. 
 
La justificació haurà d’incloure una relació detallada de totes les despeses imputables al desenvolupament de 
l’actuació amb identificació de la descripció de la despesa, l’import i la data d’emissió. 
 
Cinquè. Actuacions en cas d’incompliment 
Segons l’article 51.2/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. 
 
Sisè. Seguiment del conveni 
Per poder dur a terme el seguiment del conveni es constituiran els òrgans corresponents per tal de poder fer el 
seguiment i control de l’execució del conveni. 
Podran assistir a les reunions de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics del Consell Comarcal de la 
Selva i l'Ajuntament convocats expressament pels presidents respectius. 
Aquests òrgans es reuniran 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 d'evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquests òrgans són els competents per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin 

plantejar durant la vigència del conveni. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. Vigència del conveni 
El conveni tindrà una durada des de la data de la seva signatura fins al 15 d'agost de  2023. 
 
Novè. Extinció del conveni 
Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, seran d’aplicació els m otius que, pel que fa 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. 
 
Desè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni els següents articles: 
 

 L’article 48 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. 
 
Onzè. 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.” 

 
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 231 22799 5.000,00 € 

2023 231 22799 5.000,00 € 

 

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

 
 
13.0.- Aprovar la justificació i autoritzat el pagament de la subvenció excepcional concedida a 

l'Institut Vescomtat de Cabrera, per la maquetació i impressió d'un llibre commemoratiu del 
centre 
 

Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, de 10 de maig de 2021, va concedir una subvenció excepcional i directa a 

l’Institut Vescomtat de Cabrera, amb NIF S6700002F, per un import de 750,00 €, per la maquetació i 
impressió d’un llibre commemoratiu dels 25 de la inauguració del centre.  
 

Segons consta en l’expedient, en data 15 de novembre de 2021, la representant l’Institut Vescomtat 
de Cabrera, ha aportat a documentació justificativa de la despesa realitzada per la maquetació i 
impressió d’un llibre commemoratiu dels 25 de la inauguració del centre.  

 
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 a l’Institut Vescomtat de Cabrera, 
amb NIF S6700002F, per un import de 750,00 €, per la maquetació i impressió d’un llibre 

commemoratiu dels 25 de la inauguració del centre. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de 750,00€ euros a l’Institut Vescomtat de Cabrera, amb NIF 

S6700002F, a càrrec de l’aplicació pressupostària 324 4800302, del pressupost 2021.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució al centre educatiu Institut Vescomtat de Cabrera.  

 
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  

 
 
14.0.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per activitats ex traescolars 

 
Antecedents 
 

Segons expedient a dalt esmentat es sol·licita, per part de la interessada, un ajut econòmic per 
assumir les despeses dels extraescolars desenvolupat pel menor 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 9 de novembre de 2021, des del servei SBAS del municipi s’informe sobre la situació familiar 
i el cost total de l’extraescolar al que assistirà el menor 267,50€ i es proposa l’assumpció, per part de 

la corporació, del 50% (133,75€) 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 133,75€ a la família interessada.  

 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 133,75€, 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  



 

 
 
15.0.- Assumptes urgents 

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

 
15.1.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria 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 un informe del secretari-interventor interí amb observacions.  
 
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 a la tercera 
façana del Claustre 

45200000-
9 

336 60903  A62782347 
Rehatec 
Façanes SAU 

5.317,11 1.116,59 6.433,70 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
15.2.- Aprovar la justificació i autoritzar el pagament de la subvenció parcial 2021 a l'Escola de 
Música Güell 

 
Antecedents  
 

El Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord 
pel que es concedia d'una subvenció nominativa i el conveni que la regula, per incentivar la formació 
musical dels Ciutadans de Breda 



 

 
El conveni estableix que en cas de pròrroga aplicable pel curs escolar 2021/2022, l’Ajuntament 
consignarà en el pressupost de despeses dels exercicis 2021 i 2022, els següents imports.  

 

2021 1.700,00€ (suplement) 

2022 3.300,00€ 

 
La Junta de Govern Local, de 21 de juny de 2021 va aprovar una pròrroga pel curs 2021-2022 del 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Breda i la Sra. Anna Maria Pons Güell representant de 

l’Escola de Música Güell per regular la incentivació de la formació musical dels ciutadans de Breda. 
 
En el marc d’aquest conveni l’Escola es compromet a: 

 
a. Organitzar i gestionar, sota el seu risc i ventura, l’activitat de formació d’especialitats 

musicals durant el curs escolar 2020/2021 i si s’escau la pròrroga, durant el curs escolar 

2021/2022. 
 
b. Mensualment aportarà la documentació acreditativa del nombre exacte de bonificacions de 

preu aplicades a les persones empadronades a Breda, i el nom de les persones 
beneficiades. 

 

c. Informar a l’Ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible. 
 
d. Buscar recursos econòmics per cobrir les despeses de les activitats programades. 

 
e. Indicar en els tríptics, cartells i altra documentació i material utilitzat en el 

desenvolupament de l’activitat subvencionada que aquesta es realitza en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Breda. 

 
f.  A participar en actes i/o activitats programades per l’Ajuntament, prèviament decidits de 

comú acord. 

 
g. A tractar les dades de caràcter personal en estricte compliment del que determina la 

legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 
h. A fer complir la normativa vigent pel que fa al Certificat negatiu del Registre de Delinqüents 

sexuals, de tot el personal que tingui relació amb menors d’edat. 

 
i. Els beneficiaris quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l’article 14 i  

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

 
j. Complir amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

La subvenció cobrirà part de la quota mensual dels alumnes empadronats a Breda que realitzin, entre 
l’1 de setembre de 2021 i el 30 de juny de 2022, les següents disciplines: 

 Instrument 

 Cant 

 Coral 

 Pedagogia musical 

 Llenguatge musical 

 Altres que es considerin d’interès 
 
Els criteris per a la seva determinació són els següents: 

 
- Per a una activitat: 50% del preu mensual. 
- Per a dues activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 

- Per tres activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per llenguatge musical + instrument: 50% de les dues activitats 

 

L’Ajuntament liquidarà i pagarà l’import resultant de la subvenció directament a l’Escola a raó del 
número d’alumnes empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades. 
 

En data 16 de novembre de 2021 l’Escola comunica la relació d’alumnes empadronats a Breda que 
han assistit a l’escola els mesos de setembre a novembre, amb el detall següent: 
 



 

Relació d’alumnes empadronats a Breda a setembre 2021 
 

ALUMNAT DNI/NIE MATÈRIA COST 50% 

Juan Carlos García Catilli DNI 46660985B Guitarra 100 50 

Antonio Josue Sousa Especial Y 5950369G Guitarra i Llenguatge 130 65 

MariaMaymi Arnau DNI 46054520X Piano i Llenguatge 80 40 

Marti Carrillo Aira DNI 43444820M Piano i Llenguatge 130 65 

Jofre Oliveras I Fernandez DNI 46691471E Guitarra 100 50 

     

  TOTAL: 540€ 270€ 

 
Relació alumnes empadronats a Breda a octubre 2021 

 

Alumne DNI/NIE Instrument TOTAL 50% 

Juan Carlos García Catilli 46660985B Guitarra 100 50 

Antonio Josue Sousa Especial Y5450369G Guitarra i Llenguatge 130 65 

JofreOliveres I Fernández 46691471E Guitarra 100 50 

María Maymi Arnau 45547243K 30min Piano i Llenguatge 80 40 

Martí Carrillo Aira 43444820M Piano i Llenguatge 130 65 

Adrià Illa Font 45828630A Piano i Llenguatge 130 65 

Andrea Martin Blanco 46054520X Cant i Llenguatge 130 60 

     

  TOTAL: 800€ 400€ 

 
Relació alumnes empadronats a Breda a novembre 2021 
 

Alumne DNI/NIE Instrument TOTAL 50% 

Juan Carlos García Catilli 46660985B Guitarra 100 50 

Antonio Josue Sousa Especial Y5450369G Guitarra i Llenguatge 130 65 

Isabel Blanco 46054520X Piano i Llenguatge 130 65 

María Maymi Arnau 45547243K 30min Piano i Llenguatge 80 40 

Martí Carrillo Aira 43444820M Piano i Llenguatge 130 65 

Adrià Illa Font 45828630A Piano i Llenguatge 130 65 

Andrea Martin Blanco 46054520X Cant i Llenguatge 130 65 

Gloria Busquets Puigtió 36513992C Saxo  100 50 

     

   930€ 465€ 

 
Pel que s’acredita suficientment les bonificacions percebudes per alumnes empadronats a Breda. 

 
El Pla estratègic de Subvencions 2020-2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la possibilitat 
d’atorgament de subvencions directes relacionades amb l’ensenyament.  

 
Consten en l’expedient un informe tècnic i de fiscalització prèvia per part de secretaria-intervenció. 
 

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 presentada per l’Escola de Música Güell  pel número d’alumnes 
empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades els mesos de setembre a novembre de 
2021.  

 
Segon.- Reconèixer l’obligació de la depesa de 1.135,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 326 
4800000 del pressupost 2021, a favor de la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a 

representant l’Escola de Música Güell 



 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
15.3.- Aprovació de la certificació número 3 de les obres d’execució del projecte de 
consolidació d’estructura de coberta i revestiments de façanes dels ed ificis del monestir de 

Breda 
 
Antecedents  

 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000378 de data 12 de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació 
del contracte obres d’execució del projecte de consolidació d’estructura de coberta i revestiments de 

façanes dels edificis del monestir de Breda a Rehatec Façanes SAU.  
 
En data 21 de juny de 2021 es va signar l’acceptació l’acta de d’inici de les obres i de replanteig per 

part del contractista. 
 
En data 18 de novembre de 2021 RE núm. E2021005429, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres, i en 

representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 3 per un import de 
18.066.00 €.  
 

Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable  
 

Article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la certificació número 3 de les obres per l’execució del projecte de consolidació 
d’estructura de coberta i revestiments de façanes dels edificis del monestir de Breda per un import de 

18.066,00€. 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament a favor de Rehatec Façanes SAU a 

càrrec de l’aplicació pressupostaria 336 60903. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció d’obres.  

 
Quart..- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació.  
 

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

 
 
15.4.- 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/2021/1539 25/10/2021 21/10/069 1.447,16 43671937C CALLÍS FERRER JORDI - GRAFIA! 333 21200 

2 F/2021/1623 11/11/2021 -2021 11 1.452,00 G66211848 

ASSOCIACIO D'AMICS DE LA 

FABRICA DE LIED 334 2260902 

3 F/2021/1624 11/11/2021 1503385 1.197,43 33920043B RIOS BARRECHE, MERCEDES 171 22104 

4 F/2021/1630 17/11/2021 F-QM/21/1843 813,99 B63054225 

J.RIERA MAGATZEM 

CONSTRUCCIO, S.L. 171 21300 

5 F/2021/1690 22/11/2021 15/2021 762,30 40950224N ILLA PLA. LLUÍS 1531 21000 

6 F/2021/1691 22/11/2021 14/2021 980,10 40950224N ILLA PLA. LLUÍS 323 2120001 

7 F/2021/1692 22/11/2021 16/2021 497,38 40950224N ILLA PLA. LLUÍS 1531 21000 

        7.150,36         

 



 

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 7.150,36 

euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
15.5.- Aprovar la modificació no substancial de les bases que regulen el procediment de 

selecció d’un agent de la polia local de Breda amb caràcter interí per vacant  
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2021 va aprovar les bases reguladores de les 
proves selectives per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local amb caràcter interí.  

 
Les bases varen ser publicades en el BOP de data 19 d’octubre de 2021 i fetes públiques en el 
DOGC de data 22 d’octubre de 2021. 

 
Durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat cap al·legació formal, no obstant la Direcció 
General de Coordinació de les Policies Locals ha emès un informe amb una sèrie d’observacions i  

esmenes a les bases.  
 
El servei de secretaria i RRHH han valorat el contingut de les al.legacions i han proposat que siguin 

acceptades les següents modificacions de les bases:  
 
La base quarta. Requisits de participació 

 
S’elimina el següent redactat del requisit a): “..,sense perjudici de l’establert a l’article 57 del Real 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 

de l’Empleat Públic, en relació a l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.” 
 
Així doncs el punt a) queda redactat de la següent forma:  

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola. 
 

També s’elimina el requisit f) per reiteració amb el requisit e), i es substitueix pel següent redactat:  
 



 

f) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord 
amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el 
Reglament de cossos de policia local.” 

 
La base setena. Tribunal qualificador es modifica de la següent manera: 
 

En el punt que regula la composició i la constitució del tribunal qualificador es substitueix el següent 
redactat: 
 

Allà on diu:  
 
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:  

 
President: Un funcionari de Policia Local amb categoria igual o superior a la de la plaça objecte de la 
convocatòria. 

 
Vocals: 
 

- Dos funcionaris de Policia Local amb categoria igual o superior a la de la plaça objecte de la 
convocatòria. 
- Un representant de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals.  

- Un representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.  
 
Ha de dir:  

 
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.  
 
b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria. 

 
c) El terç restant ha de ser integrat per representants del Departament d’Interior, entre els quals hi 
haurà com a mínim, una persona en representació de l’Escola de Policia de Catalunya i una en 

representació de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. 
 
 

La base vuitena. Es suprimeix un punt i queda així  
 
En el punt que regula el desenvolupament de la fase d’oposició, concretament en el punt 5è. Exercici 

Psicotècnic i entrevista personal, allà on diu: 
 
El tribunal, a proposta de l’especialista, podrà requerir que es realitzi una entrevista complementaria 

als exercicis per tal de contrastar les respostes. 
 
Ha de dir:  

 
El tribunal podrà requerir que es realitzi una entrevista complementaria als exercicis per tal de 
contrastar les respostes. 

 
La modificació de les bases en els termes transcrits té per objecte cenyir-se estrictament a la 
legislació vigent i el Decret 233/2002, de 25 de setembre, de conformitat amb les instruccions 

donades per la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals, i s’han d’entendre com a no 
substancials atès que no afecten el desenvolupament de la fase de concurs ni oposició.  
 

En base a aquesta consideració, no resulta necessari suspendre el procediment de selecció que 
s’està duent a terme i serà suficient donar-ne la deguda publicitat i comunicar-ho personalment a 
totes les persones interessades que s’han personat en el procediment de selecció.  

 
Legislació aplicable 
 

Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text  refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP). 
 

Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de 
les policies locals. 
 

 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions no substancials de les bases reguladores de les proves selectives 

per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local amb caràcter interí, en els termes transcrits a la 
part expositiva dels presents acords.  
 

Segon.- Publicar les bases definitives a l’E-Tauler de l’Ajuntament de Breda i ordenar que continuï el 
procediment de selecció de personal en el termes previstos a les bases reguladores.  
 

Tercer.- Notificar aquests acords a la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals i a totes 
les persones que s’han presentat. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

16.0.- 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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