
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2021000049 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 9 de desembre de 2021 

Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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 

 
Sara Bombí Roca, Secretàri-interventora accidental 
 

Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada per la secretària accidental 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 JGL2021000047 i 

JGL2021000048 
 
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 22 i 29 de novembre de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
 
2.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l’àrea de Joventut 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

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

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

Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la  



 

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

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

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Organització làser tag 75200000-8 924.2260907 47101371Q Òscar Rota 700,00€ 21% 847,00€ 

 
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  
 

 
3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Benestar Social 
 

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

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

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

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

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

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

Neteja del local 
de Càritas  

90911200-
8 

920 22700 G17053588 

Associació 

Montseny 
Guilleries 

350,00€ 21% 423,50€ 

 
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 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 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

2 Botellers frigorífics 
42513290-
4 

338 62900 B58585860 
Startfred 
SL 

1.050,00€ 21% 1.270,50€ 

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

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

coneixement i efectes.  



 

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

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

 
 
5.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Gent Gran 

 
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 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 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 

Adquisició de 6 

tauletes 
electròniques 
amb funda i 

protector de 
vidre 

30213200-
7 

920_62600 B17320896 

INFORGEST 

INFORMÀTICA 
SL 

1.067,40€ 21% 1.294,55€ 

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

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

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

 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

 



 

6.0.- Aprovar una pròrroga anual pel contracte de serveis de prevenció de riscos laborals 
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local de la corporació, de data 29 de gener de 2018, va adjudicar el contracte del 
servei de prevenció de riscos laborals a l’empresa NORPREVENCIÓN SL, amb CIF B27222827, 

d’acord amb els següents preus:  
 

- Prevenció tècnica i vigilància de la salut: 1.000,00€/any més IVA 

- Examen de salut amb analítica, efectuat, preu unitari per treballador:  42,00 € 
 
En el Plec de condicions econòmiques, a la Clàusula 6. Durada del contracte estableix: 

 
La durada del contracte de servei serà de quatre anys, iniciant la prestació el dia 1 de febrer de 2018 
o data de signatura de contracte en cas de ser posterior.  

 
El contracte es podrà prorrogar per l'administració contractant, previ acord de les parts, per terminis 
d’un màxim d’un any i fins a un màxim de dos anys més .  

 
En cas de rescissió, pròrroga o finalització del contracte, l'adjudicatari queda obligat a continuar la 
prestació del servei, amb les mateixes condicions i els mateixos termes pactats, mentre no s'hagi fet 

la nova adjudicació amb un màxim de quatre mesos en el cas de pròrroga i de sis mesos, comptats 
des de la data de la rescissió. 
 

Informada favorablement per part de l’Alcaldia, com a responsable de l’àrea de Recursos humans de 
la corporació. 
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que existeix 

consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 

Legislació aplicable 
 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre. 
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. 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals – LPRL (modificada per la Llei 
54/2003 de 13 de desembre). 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte de serveis consistent en la 
prestació dels serveis de prevenció de riscos laborals. 
Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de serveis consistent en la prestació dels 

serveis de prevenció de riscos laborals.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la concessió d’una pròrroga per un any de contracte del servei de prevenció de 
riscos laborals a l’empresa NORPREVENCIÓN SL, amb CIF B27222827. 

 
Segon.- Establir la durada del contracte fins el 31 de gener de 2023, amb les mateixes condicions i 
els mateixos termes pactats en el contracte inicial.    

 
Tercer.- Notificar a NORPREVENCIÓN SL, amb CIF B27222827, com a adjudicatària del contracte, 
la present resolució. 

 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 

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

 



 

7.0.- Aprovació certificació número 3 i última de les obres de reforç de coberta i paraments 
dels edificis de Ca la Planxadora de Breda. 
 

Antecedents  
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 25 de març de 2019 va aprovar l’expedient de contractació 

de les obres contemplades en el projecte de reforç de coberta i paraments dels edificis de ca la 
Planxadora, redactat per l’arquitecte Sr. Santiago Prat Gual, que tenen un pressupost base de licitació 
de 37.750,13 euros més IVA (total: 45.677,66 euros).  

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de juny de 
2019, va adjudicar a l’empresa B28 Construccions SL l’execució de les obres, amb un pressupost 

d’execució per contracte de 37.750,13 euros més 7.927,53 € IVA (total: 45.677,66 euros).  
 
L’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres es va realitzar el 12 de juny de 2019.  

 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2019 va aprovar la certificació 
núm. 1 per un import de 14.836,99 euros més 3.115,77 euros d’IVA (total: 17.952,76 €) 

 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 d’agost de 2019 va aprovar la certificació 
núm. 2 per un import de 17.310,26 € més 3.635,15 euros d’IVA (total: 20.945,42 €). 

 
En data 31 de març de 2021 s’emet certificat final d’obra i es signa l’acta de recepció de les obres. 
D’acord amb el certificat emès per la direcció facultativa, les obres s’han executat totalment d’acord 

amb el projecte. 
 
En data 3 d’abril de 2021 s’emet la 3a i última certificació de l’obra, la qual compta amb el vist i plau 
de la direcció facultativa. 

 
L’import de la 3a i última certificació, de 6.779,47 € iva inclòs, es correspon amb la factura emesa 
núm. 20210100 de 5.03.2021. 

 
En data 24 de novembre de 2021 el serveis municipals d’urbanisme han emès un informe favorable 
sobre la liquidació final i recepció de les obres i requerint a la Direcció facultativa i el contractista que 

lliurin a l’Ajuntament la documentació següent:  
 
- El projecte as built en suport digital (editable i pdf), elaborat d’acord amb les prescripcions facilitades 

per l’ajuntament de la totalitat de l’obra executada, incloses totes les instal·lacions generals, en els 
quals es reflecteixi fidelment l’estat final de l’obra, una vegada recollides les variacions que puguin 
haver-se introduït al projecte en el transcurs de les obres, i en els que es marcarà i acotarà el 

recorregut de les instal·lacions ocultes.  
 
- Documentació de seguiment de l’obra:  

 
istències  

 

promotor, en cas que n’hi hagi.  
 

En data 25 de novembre de 2021 s’ha emès un informe de fiscalització prèvia per part de secretaria-
intervenció.  
 

Legislació aplicable 
 
Article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 
Articles 185 i 186 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Hisendes Locals.  

 
Articles 58 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova Reglament de les Hisendes 
Locals. 

 
 
 

 



 

Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació número 3 del projecte d’obres de reforç de coberta i paraments dels 

edificis de ca la Planxadora, i la factura emesa per B28 Construccions SL per un import de 5.602,87 € 
més 1.176,60 euros d’IVA (total: 6.779,47 €). 
 

Segon.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament de 6.779,47 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostaria 336 632 01. 
 

Tercer.- Ordenar el pagament de la factura de B28 Construccions SL (B64978000), núm. 20210100 
de 5.03.2021, d’un import total de: 6.779,47 euros. 
 

Quart.- Indicar que d’acord amb el Plec de Clàusules del contracte, el termini de garantia de l’obra és 
d’un any, a comptar a partir de l’Acta de recepció de les obres (31.03.2021).  
 

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia que s’hagi establert al plec 
o a l’oferta de l’adjudicatari (1 any), el director facultatiu de l’obra, a instància del contractista, 
redactarà un informe sobre l’estat d’aquestes obres.  

 
Si aquest informe no és favorable i els defectes observats són com a conseqüència de deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu 

procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d’allò construït, 
concedint-li un termini per això durant el qual continuarà el contractista encarregat de la conservació 
de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia.  

 
Cinquè.- Requerir a la Direcció facultativa i el contractista que lliurin a l’Ajuntament la documentació 
detallada en el antecedents, que consten a l’informe dels serveis tècnics municipals, en el termini 
màxim de 30 dies.  

 
Sisè.- Requerir als serveis tècnics municipals i als serveis comptables que incorporin les obres 
executades a l’inventari general de béns de l’Ajuntament.  

 
Setè.- Notificar aquest acord al Sr. Santiago Prat Gual i a l’empresa B28 Construccions SL. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

8.0.- 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 

1 F/2021/1540 25/10/2021 21555 4.760,14 46672131W SERRA SERRAT,  JOAN 

        4.760,14     

 
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 d’intervenció limitada 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.  
- En relació a l’aplicació pressupostaria proposada, malgrat ser suficient, no es considera adequada 
atès que es tracta d’una substitució d’una maquinaria nova contractada l’any anterior de la que no 

consten en certesa les causes de la pèrdua de funcionalitat. La fallada tècnica sense possibilitat de 
reparació comporta que el bé s’hagi d’amortitzar de forma anticipada i sense reclamar cap garantia al 
proveïdor de la maquinaria. S’adverteix que si la instal·lació de la maquinaria s’hagués tramitat 

mitjançant un projecte i un contracte d’obres, es podria exigir la garantia de la instal·lació i de 
l’equipament, però al no haver-ho fet, l’Ajuntament no disposa d’aquesta garantia.   



 

Vist que les prestacions han estat realitzades de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada 
àrea, es considera oportú reconèixer la factura 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 la factura detallada a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 4.760,14  euros, a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 342.6320000.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 
 
9.0.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al programa Pt01 de gestió i control de la salubritat de les 

instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi 2022 i autorització del pagament de 
la taxa a Dipsalut 
 
Antecedents  

 
Instal·lacions municipals com el Camp d’esports, el Pavelló poliesportiu on s’utilitza aigua per al seu 
funcionament i es produeixen aerosols als que queden exposats els seus usuaris, són instal·lacions 

de les catalogades d’alt risc de proliferació i transmissió de legionel·losi.  
 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix 

als ajuntaments de la demarcació amb instal·lacions com les descrites, de suport a la gestió i control 
de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi.  
 

El programa de servei es confiança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 
calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades.  
 

El programa inclou el desenvolupament de les actuacions següents:  
- Pla de caracterització de la instal·lació  
- Pla de manteniment higiènic i sanitari  

- Pla de control de la qualitat de l’aigua  
- Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol  
- Dossier tècnic de la instal·lació  

 
Dipsalut proporciona formació gratuïta vinculada al programa pels treballadors municipals que duen a 
terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.  

 
Legislació aplicable  
 

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les 
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi. Ordre SCO/317/2003, de 

7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del 
personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte 
del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol.  

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

Primer.- Sol·licitar el programa PT01 Suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 
d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi a Dipsalut, per a les instal·lacions del Camp d’esports i el 
Pavelló poliesportiu.  

 



 

Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control 
d’instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de la legionel·la, establerta per ordenança fiscal, de 
366,80€ (183,40€/actuació) amb càrrec a l’aplicació 311 21000 del pressupost municipal de l’any 

2022.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
10.0.- Aprovar la sol·licitud d'inclusió al programa Pt02 suport a la gestió i control de la 
salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi 2022 i 

autorització del pagament de la taxa a Dipsalut 
 
Antecedents  

 
Les instal·lacions municipals de les piscines municipals i del reg del Camp d’esports són catalogades 
de baix risc de proliferació i transmissió de legionel·losi ja que s’utilitza aigua per al seu funcionament 

i es produeixen aerosols als que queden exposats els seus usuaris.  
 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix 

als ajuntaments de la demarcació amb instal·lacions com les descrites, de suport a la gestió i control 
de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi.  
 
El programa de servei es cofinança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 

calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades.  
 
El programa inclou el desenvolupament de les actuacions següents:  

- Pla de caracterització de la instal·lació  
- Pla de manteniment higiènic i sanitari  
- Pla de control de la qualitat de l’aigua  

- Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol  
- Dossier tècnic de la instal·lació  

 

Dipsalut proporciona formació gratuïta vinculada al programa pels treballadors municipals que duen a 
terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.  
 

Legislació aplicable 
 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el 

procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que portarà a terme les 
operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, 
de 27 de juliol.  

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

Primer.- Sol·licitar el programa PT02 Suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 
de baix risc per a la transmissió de legionel·losi a Dipsalut, per a les instal·lacions municipals de les 
piscines municipals, del reg del Camp d’esports, de l’Escola Montseny i de l’Escola Bressol.  

 
Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control 
d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·la, establerta per ordenança fiscal, de 

338,40€ (84,60€/actuació) amb càrrec a l’aplicació 311 21000 del pressupost municipal de l’any 2022.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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. 

 



 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

11.0.- Aprovar la sol·licitud d'inclusió al programa Pt04 d'avaluació i control de la qualitat de 
l'aigua d'aixeta del consumidor de Dipsalut 2022 
 

Antecedents  
 
L’aigua que es posa a disposició dels ciutadans ha de complir els requisits de qualitat que assenyala 

el Reial decret 140/2003, en el punt en què surt de les aixetes que són utilitzades habitualment per al 
consum humà dins dels locals, establiments públics o privats i domicilis particulars.  
 

La qualitat de l’aigua de consum es pot veure alterada en el seu pas per la xarxa interna de 
distribució, que, en determinades condicions, pot deixar anar materials amb els quals ha estat 
fabricada, com ara plom o altres metalls.  

 
El manteniment i la neteja incorrectes dels dipòsits i de la xarxa també poden alterar-ne la qualitat.  
 

Els responsables del manteniment de les xarxes internes d’aigua són els seus titulars.  
 
A partir de l’entrada en vigor del Reial decret 140/2003 i del Pla de Vigilància i Control Sanitari de les 

Aigües de Consum de Catalunya, els municipis o una altra entitat d’àmbit local han d’adoptar les 
mesures necessàries per garantir que es facin controls de qualitat de l’aigua a les aixetes uti litzades 
pels consumidors.  

 
A partir dels resultats obtinguts, s’han d’elaborar els informes anuals corresponents. Dipsalut, 
l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix als 
ajuntaments de la demarcació l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua i l’aixeta del consumidor.  

 
El programa de servei és finançat íntegrament per Dipsalut i inclou el desenvolupament de les 
actuacions següents:  

- Pla de control analític  
- Dossier tècnic  

 

Legislació aplicable  
 
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua de consum humà.  
Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum. 
Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya.  

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

Primer.- Sol·licitar el programa PT04 a Dipsalut, per a les aixetes següents:  
 
1. Escola Montseny  

2. Escola Bressol municipal El Petit Montseny de Breda  
3. Camp d’esports municipal  
4. Pavelló poliesportiu municipal 

5. Bar casal d’avis (Centre cívic 1 d’octubre) 
6. Centre d’Atenció Primària (CAP) 
 

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

 
 
12.0.- Aprovar la sol·licitud del programa PT09 Suport a la gestió de la salubritat de les 

sorreres infantils i autorització del pagament de la taxa a Dipsalut 2022 
 
Antecedents 

 
Les sorreres situades en les àrees de jocs infantils dels espais verds d’ús públic, les escoles de 
primària i llars d’infants poden comportar determinats riscos, derivats, per exemple, d’una higiene 

insuficient de la sorra. 



 

 
La Comissió de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits 
Agrícoles de Catalunya va publicar dues normes tecnològiques que donen el marc de referència 

necessari per a la gestió de sorreres ubicades als espais d’ús públic.  
 
Dipsalut dóna suport als municipis mitjançant el programa de gestió dels riscos per a la salut que 

poden confluir en aquests espais amb els objectius següents:  
- Avaluar les condicions higièniques i sanitàries en les sorreres d’àrees de jocs infantils 

d’escoles de primària, de llars d’infants i de parcs públics. 

- Avaluar les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment de les sorreres 
infantils. 

- Proveir els ajuntaments dels serveis necessaris per a l’avaluació i control de la salubritat de 

les sorres. 
 
Mitjançant les accions següents: 

- Elaborar i implementar un pla de control analític de sorres partint de la NTJ 13J:1998 Higiene 
de les sorreres en àrees de jocs infantils. 

- Realitzar o desenvolupar un pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, 

construcció i manteniment partint de la NTJ 09S:1998 Sorreres en àrees de jocs infantils.  
- Proveir del suport tècnic necessari els ajuntaments i altres autoritats sanitàries en cas de 

presència de contaminació per microorganismes. 

 
El programa de servei es cofinança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 
calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades.  

 
Normes tecnològiques de referència 
 
NTJ O9S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantils 

NTJ 13R: 1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Sol·licitar, pel 2022, el programa PT09 Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres 
infantils a Dipsalut, per a les sorreres de l’escola bressol municipal El Petit Montseny de Breda.  

 
Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control de risc 
derivat de l’ús de sorreres infantils, establerta per ordenança fiscal, de 39,00€ (39,00€/actuació) amb 

càrrec a l’aplicació 311 21000 del pressupost municipal de l’any 2022.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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.   

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
13.0.- Aprovar a sol·licitud d'inclusió en el programa PM05 Girona,  territori cardioprotegit per a 
la sol·licitud de DEAs addicionals 

 
Antecedents 
 

A Catalunya, cada any perden la vida desenes de persones per mort sobtada cardíaca, és a dir, 
després que el cor —per un problema elèctric— deixi de bombar sang. Afecta tant homes com dones, 
de totes les edats, i és imprevisible. La manera de salvar qui la pateix és intervenir ràpidament amb 

un desfibril·lador (DEA): un aparell que fa una descàrrega elèctrica perquè el cor torni a bategar 
normalment. 
 

Fa uns anys, aquests aparells només estaven disponibles en espais molt concrets, i distribuïts de 
manera molt desigual. Posteriorment, Dipsalut en va implantar a tots els municipis gironins. Se’n van 
posar, dins de columnes, a places, carrers i façanes d’equipaments. A més, es va dotar de 

desfibril·ladors els cossos de primera resposta.  
 
L’any 2011 es van sol·licitar per Breda dos desfibril·ladors fixos (Pavelló poliesportiu municipal i  

Centre Cívic 1 d’octubre) i un de mòbil (vehicle de la Guàrdia Municipal).  



 

 
L’Organisme es responsabilitza de la gestió integral de la xarxa de desfibril·ladors:  del control, la 
vigilància, la informació i el manteniment (que inclou la revisió anual, la neteja de la cabina, la 

resolució immediata de les incidències, la substitució dels desfibril·ladors que tinguin algun problema, 
i el canvi de les bateries i els elèctrodes quan correspon).  
 

Per tal de continuar avançant en aquesta direcció, s’ha dissenyat una segona fase del programa, en 
la que es preveu incrementar la xarxa existent amb més desfibril·ladors.  
 

Els desfibril·ladors "fixos" són aquells que s’instal·len físicament en espais concrets seguint uns 
criteris científics-tècnics (centres esportius municipals, centres de gent gran i llars d’avis municipals, 
mercats, zones d’interès turístic, estacions de transport públic...). Són accessibles a la ciutadania pel 

seu ús en cas de necessitat. 
 
Els desfibril·ladors “mòbils” són aquells que duen els cossos de primera resposta (policies locals, 

Mossos d’Esquadra, equips de protecció civil...). Els porten dins els seus vehicles i els permeten 
intervenir ràpidament per recuperar persones que han patit una aturada cardíaca extrahospitalària.  
 

Amb la voluntat d’ampliar la cobertura del municipi de Breda es preveu sol·licitar dos desfibril·ladors, 
un de fix i un de mòbil: 
 

- El fix es col·locaria a la plaça de la vila espai neuràlgic de la vida social del municipi, punt de 
trobada i  xerrada, d’esbarjo i on setmanalment es celebra el mercat municipal.  

 

- El mòbil es portaria en el segon vehicle assignat al cos de la Policia Local.  
 
Legislació aplicable 
 

Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de 
desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar el programa PM05 a Dipsalut, per a l’adjudicació de dos desfibril·ladors, un de fix i 

un de mòbil: 
 

- El fix es col·locaria a la plaça de la vila espai neuràlgic de la vida social del municipi, punt de 

trobada i  xerrada, d’esbarjo i on setmanalment es celebra el mercat municipal.  
 

- El mòbil es portaria en el segon vehicle assignat al cos de la Policia Local.  

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

14.0.- Acceptar la subvenció concedida per l'adquisició de llibres i diaris destinats a 
biblioteques, en segona convocatòria 2021 
 

Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia 2021DECR000700, es va resoldre sol·licitar un ajut per a l’adquisició de llibres i 

de diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2021, en la 
segona convocatòria aprovada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en data 30 de juliol de 
2021. 

 
En data 29 d’octubre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va resoldre les sol·licituds presentades 
concedint a l’Ajuntament de Breda la quantitat de 1.020,00€ per a l’adquisició de llibres i de diaris 

destinats a biblioteques. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.020,00€ concedida per a l’adquisició de llibres i de diaris 

destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2021, en segona 
convocatòria. 
 

Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a la Biblioteca de 
Breda pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 

Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per dur a terme aquests 
acords.  
 

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 la concessió d'un ajut econòmic per tractament mèdic infantil  
 

Antecedents 
 
Segons expedient a dalt esmentat es sol·licita un ajut econòmic per assumir les despeses generades 

per un tractament mèdic infantil per problema odontològic. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 

 
En data 30 de novembre de 2021, des del servei SBAS del municipi s’informe sobre la situació 
familiar i el cost total del tractament mèdic que cal realitzar, que suposa una depesa de 3.000,00€ i es 

proposa l’assumpció, per part de la corporació, de 200,00€ de total de la despesa.  
 
Legislació aplicable 

 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut familiar de 200,00€ a la família interessada.  

 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de de 200,00€, al número de compte de l’interessat, que figura en 
l’expedient, amb càrrec a la partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021. 

 
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

15.2.- Aprovar les justificacions presentades i autoritzar els pagaments restants de les 
subvencions concedides per concurrència competitiva l’any 2021 
 

Antecedents 
 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 29 de gener de 2018, va acordar 

aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per 
entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 15 de febrer de 2021, va aprovar, entre 
d’altres, la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i 
col·lectius del municipi de Breda per l’any 2021 i determinar que el termini de presentació de les 



 

sol·licituds començaria l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzaria 
el 31 de maig de 2021. 
 

En el termini establert per a la presentació de sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria 
2021 de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi 
de Breda, s’ha donat registre d’entrada a les següents:  

 
Registre d’entrada Data ENTITAT / ASS / COLL NIF 
E2021002322 30/05/2021 UNIÓ ESPORTIVA BREDA G17273905 
E2021002274 26/05/2021 ASSOCIACIO DE VEINS VILATANS DE BREDA G17265844 

E2021002097 15/05/2021 AMPA ESCOLA MONTSENY G17217001 
E2021002080 13/05/2021 ASS SENGLAR BREDA I RIELLS I VIABREA G55280713 

E2021001179 22/03/2021 ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA G17095670 
E2021001122 18/03/2021 CLUB PATI BREDA G17056904 

 
Que la Junta de Govern Local, en sessió de 21 de juny de 2021, va aprovar concedir a les entitats, 
associacions i col·lectius de Breda que han concorregut a la convocatòria, les subvencions que es 

relacionen tot seguit: 
 

Nº Expedient ENTITAT / ASSOCIACIO / COL·LECTIU SUBV CONC 

X2021000661 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 

X2021000688 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA 661,13 

X2021001098 ASS SENGLAR BREDA I RIELLS I VIABREA 448,00 

X2021001119 AMPA ESCOLA MONTSENY 703,13 

X2021001218 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILATANS DE BREDA 1.350,00 

X2021001238 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 

 
Les Bases estableixen en els punts 1 i 3 l’objecte i el període d’execució  i en el punt 19 s’indica com 

a data límit del termini de justificació de la subvenció el 30 de novembre de 2021.  
 
Revisats els expedients de les entitats receptores de subvencions municipals per activitats 

desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius de Breda per l’any 2021 i segons informes de 
l’òrgan instructor, es considera que s’ha justificat de manera correcta la despesa realitzada per les 
entitats relacionades tot seguit: 

 

Nº Expedient ENTITAT / ASSOCIACIO / COL·LECTIU 

X2021000661 CLUB PATÍ BREDA 

X2021000688 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA 

X2021001098 ASS SENGLAR BREDA I RIELLS I VIABREA 

X2021001119 AMPA ESCOLA MONTSENY 

X2021001218 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILATANS DE BREDA 

X2021001238 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 

 
Consta a l’expedient un informe favorable d’intervenció prèvia de secretaria-intervenció. 
 

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

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 

Reglament municipal de subvencions. 
Bases específiques reguladores de subvencions per act ivitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda 

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

Primer.-  Aprovar les justificacions presentades per les entitats, associacions i col·lectius de Breda 
que han concorregut a la convocatòria, reconeixent l’obligació de pagament dels pagaments restants, 



 

dels imports concedits en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 21 de juny de 2021, 
segons s’indica a continuació: 
 

Nº Expedient ENTITAT / ASSOCIACIO / COL·LECTIU NIF 
2N PAG 
30% 

PARTIDA 
PRESS 

X2021000661 CLUB PATÍ BREDA G17056904 829,35 
341 
4800200 

X2021000688 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BREDA G17095670 198,34 
920 
4800400 

X2021001098 ASS SENGLAR BREDA I RIELLS I VIABREA G55280713 134,40 
920 
4800400 

X2021001119 AMPA ESCOLA MONTSENY G17217001 210,94 
323 
4800300 

X2021001218 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILATANS DE BREDA G17265844 405,00 
334 
4800100 

X2021001238 UNIÓ ESPORTIVA BREDA G17273905 829,35 
341 
4800200 

 
Segon.-   Reconèixer la despesa a càrrec de les aplicacions indicades en el punt anterior, i comunicar 

el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i als efectes 
pertinents. 
 

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

 
 
15.3.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d’Esports 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

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

 
 



 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Redacció del projecte 

per a la renovació de 
llums del camp de 
futbol 

71242000-
6 

151627000  38838068S 
Joan 
Pascual 

Heras 

1.200,00 252 1.452,00 

 

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  
 

 
15.4.- 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 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 

9 senyals 
d’alumini de 

WIFI4EU 

34928471-
0 

923122602  B62175575 
Serveis Vials 
del Vallès SL 

849,02 178,29 1.027,31 

 
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  
 

 
15.5.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de serveis 
 

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

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

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

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

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

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

consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 

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

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

 
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 

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

(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

feines de 
manteniment de 

l’escombradora 

50111000-
6 

16321300  B87080545 
Grupo 
Tecnoambiental 

Alse SL 

3.272,64 687,25 3959,89 

 
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  

 



 

15.6.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a Càritas de Breda i 
Càritas Diocesana de Girona per l'anualitat 2021 i autoritzar el paga ment restant 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, del 17 de febrer de 2020, aprovava la concessió d'una subvenció 

nominativa i el conveni que la regula per a la gestió del servei d'aliments de Càritas Diocesana a la 
població de Breda pels anys 2020, 2021 i 2022.  
 

El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 231 4800001 la quantitat de 7.000,00€ en concepte de Subvenció a Càritas.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2021, va adoptar, entre d’altres, 
els  acords de : 

-  Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 231 4800001 del pressupost municipal 

2021. 
- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 4.900,00€ corresponents al 70% de l’import 

de la subvenció concedida per conveni específic amb Càritas Diocesana de Girona – Breda 

amb CIF R1700016G. 
 
Consten en l’expedient informe tècnic sobre la justificació aportada i de fiscalització prèvia per part de 

la Secretaria-intervenció accidental de la corporació. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la L lei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal.  

Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 

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

Primer.- Acceptar la justificació presentada per Càritas Diocesana de Girona, CIF R1700016G i 
Càritas Breda. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 2.100,00€, corresponents a la resta de la subvenció 
concedida, per acords de Junta de Govern Local, per a la gestió del servei d’aliments a la població de 
Breda durant l’anualitat 2021, de l’aplicació 231 4800001 del pressupost municipal 2021. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord 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  

 
 
15.7.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Institut 

Vescomtat de Cabrera - Breda per l'anualitat 2021 i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 

nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 



 

Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000481, de 19 de juny, s’aprova la subscripció d’un conveni 
específic amb l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera – Breda per subvencionar la compra de 
llibres per reciclatge dels alumnes del centre, vàlid des del 2020 al 2022.  

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 324 48002 la quantitat de 1.000,00€ en concepte de Subvenció AMPA IES 

Vescomtat de Cabrera, el que inclou l’AMPA de les dues seus Breda i Hostalric, 500,00€ per 
cadascuna de les associacions, si no es produeix cap renúncia.  
 

Segons consta en l’expedient X2020000604, els representants l’AMPA de l’Institut Vescomtat de 
Cabrera – Breda, amb CIF G55237531, han aportat la documentació justificativa de la totalitat de la 
despesa realitzada per a la compra de llibres per reciclatge dels alumnes del centre, objecte del 

conveni signat. 
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 1 de febrer de 2021 va adoptat, entre d’altres,  els acords 

de reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 324 48002 del pressupost municipal 2021 i 
facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 350,00€ corresponents al 70% de l’import de la 
subvenció concedida per conveni específic amb l’AMPA IES Vescomtat de Cabrera - Breda amb CIF 

G55237531. 
 
Consten a l’expedient informe tècnic sobre la justificació presentada pels representants de l’AMPA de 

l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda i informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció 
accidental de la corporació. 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 

subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022. 
Reglament general de subvencions. 

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

 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda 
G55237531. 

 
Segon.- Autoritzar el pagament del 30% restant de la subvenció concedida, segons estableix el 
conveni regulador de subvencions nominatives que atorga a l’associació esmentada una subvenció 

de 500,00€ per a l’adquisició de material educatiu per l’anualitat 2021.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord 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  
 
 

15.8.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a la Fundació Privada 
Oncolliga Girona per l'anualitat 2021 i autoritzar el pagament restant 
 

Antecedents 
 
Per Resolució d‘Alcaldia 2020DECR000486, de data 22 de juny, es va signar un conveni regulador de 

subvencions nominatives amb Fundació Privada Oncolliga Girona, amb una vigència de tres anys, 
que estableix la consignació d’una quantitat de 300,00€ destinats a activitats de la Fundació.  
 



 

El pressupost municipal pel 2021, aprovat definitivament el 30 de desembre de 2020, inclou una 
partida de subvenció nominativa de 300,00€ a la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF 
G17808098. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2021, va adoptar, entre d’altres, 
els  acords de : 

 
- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 925 4800402 del pressupost municipal 

2021.  

- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 210,00€ corresponents al 70% de l’import de 
la subvenció concedida per conveni específic amb la Fundació Privada Oncolliga Girona amb 
CIF G17808098. 

 
Consten a l’expedient informe tècnic sobre la justificació presentada pels representants de la 
Fundació Privada Oncolliga Girona i informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la 

corporació. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 

subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 

Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 

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

Primer.- Acceptar la justificació presentada per la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF 
G17808098. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 90,00€, corresponents a la resta de la subvenció 
concedida, per Decret d’Alcaldia, per activitats de la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF 
G17808098, durant l’anualitat 2021, de l’aplicació 925 4800402 del pressupost municipal 2021.  

 
Tercer.- Comunicar el present acord 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  

 
 
15.9.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a la Colla Sardanista de 

Breda per l'anualitat 2021 i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 

nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000615, de 5 d’agost, s’aprova la subscripció d’un conveni específic 

amb la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, per subvencionar l’organització anual de 
l’Aplec de la Sardana de Breda.  
 

El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 334 48007 la quantitat de 3.000,00€ en concepte de Subvenció Aplec de la 
Sardana. 

 



 

La Junta de Govern Local, de 7 de desembre de 2020, admetia com a pagament a la compte, de 
l’anualitat 2021 del conveni aprovat per Decret d’Alcaldia 2020DECR000615, de 5 d’agost, els 
600,00€ pagats i no justificats corresponents al total de 2.100,00€ pagats a l’entitat en concepte de 

bestreta del 70% del total concedit com a subvenció. 
 
La Junta de Govern Local, d’1 de febrer de 2021, entre d’altres acordava:  

 
- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 334 48007 del pressupost municipal 2021.  
- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 1.680,00€ corresponents al 70% de l’import 

de la subvenció concedida per conveni específic amb la Colla Sardanista de Breda amb CIF 
V17297458. 

 

Consten en l’expedient un informe tècnic, sobre l‘adequació de la justificació de la subvenció 
concedida, i de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció accidental de la corporació. 
 

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

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 

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

 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per la Colla Sardanista de Breda amb CIF V17297458. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 720,00€, corresponents a la resta de la subvenció 
concedida, per Decret d’Alcaldia, a la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, de l’aplicació 
334 48007 del pressupost municipal 2021.  

 
Tercer.- Comunicar el present acord 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  

 
 
15.10.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció conce dida a la Unió de botiguers i  

comerciants de Breda per l'anualitat 2021 i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’A juntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 

nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
Per Resolució d‘Alcaldia 2020DECR000485, de data 22 de juny, es va signar un conveni regulador de 

subvencions nominatives amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda amb CIF G17580218, 
amb una vigència de tres anys, que estableix la consignació d’una quantitat de 3.000,00€ destinats a 
activitats de l’entitat. 

 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 4311 4800401 la quantitat de 3.000,00€ en concepte de Subvenció UBIC.  

 
La Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2021 facultava a l’alcalde per ordenar el pagament de 
2.100,00€ corresponents al 70% de l’import de la subvenció concedida per conveni específic amb la 

Unió de Botiguers i Comerciants de Breda amb CIF G17580218. 



 

 
Consten en l’expedient informe tècnic sobre la justificació aportada i de fiscalització prèvia per part de 
la Secretaria-intervenció accidental de la corporació. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

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

Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 

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

Primer.- Acceptar la justificació presentada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb 
CIF G17580218. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 900,00€, corresponents a la resta de la subvenció 
concedida, per activitats de promoció del comerç local durant l’anualitat 2021, de l’aplicació 
4311_4800401 del pressupost municipal 2021. 
 

Tercer.- Comunicar el present acord 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  
 

 
15.11.- 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/2021/1697 23/11/2021 202105014 756,25 G08546665 

INSTITUT DE TECNOLOGIA 
DE LA CONSTRUCCION DE 
CATALUNYA 151 22706 

2 F/2021/1755 01/12/2021 1346 1.266,87 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

3 F/2021/1775 09/12/2021 6140 846,43 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

4 F/2021/1776 09/12/2021 147 810,1 40295602Q JAUME ROCA ROVIRA 
323 
334 

22199 
2260902 

        3.679,65         

 

Rebudes les factures aquestes han estat conformades pels regidors i per les regidores  responsables 
de l’àrea de despesa, que acrediten la realització de la prestació i li donen conformitat.  
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb  les següents 
observacions:  
 

- Es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 500 
euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les bases 
d’execució del pressupost. No obstant, es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient en les 

aplicacions de crèdit, vinculades si és el cas, del pressupost.   
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  



 

Vist que les prestacions han estat realitzades de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada 
àrea, es considera oportú reconèixer la totalitat de les factures a fi d’evitar enriquiments injusts i 
l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  

 
Fonament de dret 
 

Article 58 i 67 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.  
Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 

decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2021 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu les despeses 

de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 3.679,65  
euros. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

16.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària accidental, 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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