
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE GENER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000004 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 24 de gener de 2022 

Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 21:35 h 
Lloc: sala de juntes 

 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 

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

 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

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

 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 

Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí l’existència del “quòrum” que cal, perquè 
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 
 
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000002 i 

JGL2022000003 
 
Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000002 i 

JGL2022000003, de 10 i 17 de gener respectivament. 
 
2.0.- Aprovar el reconeixement d’un dret d’indemnització a  favor del concessionari del servei 

d’explotació de les instal·lacions del pàdel, Barcelona Sport Management S.L, per la suspensió 
del contracte durant el segon estat d’alarma de la pandèmia de COVID-19 
 

Antecedents 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 30 d’octubre de 2020 es varen aprovar unes instruccions sobre 

els serveis municipals afectats pel brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 i es va ordenar la 
suspensió de contractes administratius en el marc del que establia el Reial decret 926/2020, de 25 
d’octubre i la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, publicada al DOGC 8259, de 30 d’octubre.  

 
Concretament es va decretar la suspensió contractual amb dret a indemnització de la concessió del 
servei d’explotació de les instal·lacions del pàdel des del 30 d’octubre al 13 de novembre.  

 
En data 15 de juny de 2021, mitjançant ID Registre: E2021002604, el concessionari del servei, 
Barcelona Sport Management S.L, ha demanat que l’Ajuntament compensi els perjudicis derivats de 

la suspensió del contracte durant el segon estat d’alarma.  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2021 es va iniciar l’expedient per determinar el 

reconeixement d’un dret d’indemnització a favor de Barcelona Sport Management S.L per la 
suspensió del contracte, i es va requerir al concessionari per tal que en el termini de 30 dies hàbils, 
concretés la seva reclamació i acredités els danys i perjudicis soferts.  

 
En data 30 d’agost de 2021 la concessionària va presentar una relació de documents (detall 
d’ingressos i despeses i factures de despeses vàries, i copies de pòlisses d’assegurances) i va 

concretar la indemnització amb la sol·licitud d’allargar un any la durada del contracte de la concessió.  
 
A la vista de la documentació presentada, el secretari-interventor ha emès un informe-proposta sobre 

la procedència de reconèixer una indemnització per raó de la suspensió del contracte.   



 

 
En data 10 de gener de 2022, el secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia.  
 

Legislació aplicable 
 
Articles 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 
Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació 
d’infeccions causades pel SARS- CoV-2  

 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 

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

 
Primer.- Aprovar el reconeixement del dret d’indemnització de 14,11 euros a favor del concessionari 
del servei d’explotació de les instal·lacions del pàdel, Barcelona Sport Management S.L, d’acord amb 

la fonamentació jurídica tercera que consta a l’informe de secretaria-intervenció que motiva el present 
acord, i desestimar la resta de peticions per no estar fonamentades en dret.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar i reconèixer la indemnització a càrrec de l’aplicació 929 22699.  
 
Tercer.- Requerir a Barcelona Sport Management S.L, i per tal que donés compliment a les 

obligacions establertes a la clàusula 7.6 i 7.16 del Plec de Prescripcions tècniques que regeixen el 
contracte, concretament les següents: 
 
7.6. Realitzar un informe anual sobre la gestió de la instal·lació i entrar-ho per instància al registre.  

 
Aquest informe ha de ser el corresponent a l’any 2020 i 2021, i haurà d’incloure:  
- Detall dels ingressos. Detallat ingressos de pistes i de bars.  

- Detall de les despeses de la concessió per trimestre.  
- Còpia i rebut de pagament dels treballadors, contracte i TC2.  
- Còpia i rebut de pagament de les factures d’aigua, llum, telèfon i Internet, alarma de la instal· lació, 

assegurança de tota la instal·lació, etc. Arxiu Excel actualitzat del seguiment dels consums.  
- Recompte trimestral dels usuaris de la instal·lació, tant entre setmana, caps de setmana i activitats 
puntuals.  

- Queixes i suggeriments de les persones usuàries.  
- Full d’accidents de la instal·lació.  
- Detall de les feines de manteniment correctiu que es vagin desenvolupant,  adjuntant  

 còpia de les factures i rebuts de pagament  
- Detall de les feines de manteniment preventiu i correctiu. Cal adjuntar còpies de les  
 factures i rebuts de pagament.  

 
7. 16. Presentar al registre municipal, anualment, la gestió dels comptes de l’exercici anterior (2020 i 
2021) amb el detall següent:  

- Compte major amb el detall dels ingressos i despeses.  
- Memòria de gestió de la instal·lació, fent explícit esment de les activitats relacionades  
 amb les propostes de millora que el concessionari va presentar en la seva oferta al concursar.  

- Registre de persones usuàries de la instal·lació (número de persones esportistes rebudes 
anualment)  
- Proposar millores per al futur de la gestió de la instal·lació esportiva municipal.  

 
S’adverteix que si el concessionari no aporta aquesta documentació es tracta d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada d’acord amb el règim de penalitats contractuals que 

estableix el mateix Plec de clàusules que regeix el contracte.  
 
Quart.- Notificar els presents acords a Barcelona Sport Management S.L.  

 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al responsable del contracte i als serveis comptables de la 
corporació. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

3.0.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per tal que 
assumeixi l'assessorament tècnic continuat en matèria d'enginyeria per l'any 2022 
 

Antecedents  
 
Des de l’any 2016 el Consell Comarcal de la Selva ofereix a l’Ajuntament de Breda els serveis 

d’assessorament tècnic en matèria d’enginyeria.  
 
En virtut d’aquesta assistència tècnica, el Consell Comarcal ofereix un servei continuat 

d’assessorament en matèries pròpies d’enginyeria (Atenció i consultes, informe de llicències 
d’activitats, controls i inspeccions en matèria d’activitats, i  altres tasques que requereixin informe). 
 

D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm.T06, la taxa vigent per a l’assessorament d’un tècnic enginyer 
(grup A2 o assimilat) és de 37€/h. 
 

Si l’apliquem a una dedicació de 4 hores cada setmana, alternades amb 7 hores cada 15 dies, en 
resulta, per a un servei hipotètic d’un any de durada, el cost següent:  
 

4h. setmanals x 26 setm./any x 37,00 €/h = 3.848 € 
7h. setmanals x 26 setm./any x 37,00 €/h = 6.734 € 
 

El preu del servei es retribueix d’acord amb les tarifes fixades a l’Ordenança Fiscal T06 de 
l’Administració comarcal i aplicant el 15% de bonificació i una despesa complementària en concepte 
de desplaçament de 108,33€ mensual, resulta un cost de 857,89€ mensuals.  

 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria intervenció.  
 
Vist que interessa a l’Ajuntament de Breda seguir comptant amb l’esmentat servei d’ass istència 

tècnica per a l’any 2022 i següents, es proposa subscriure un conveni que reguli l’encàrrec de la 
gestió i el compromís de prestar l’assistència tècnica.  
 

Legislació aplicable 
 
Articles 9.4 i 85 del 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.  
OF T06 del Consell Comarcal de la Selva. 
Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
Article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula els encàrrecs 

de gestió.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a  la consideració del Ple per a la seva aprovació el 

següent acord:  
 
Primer.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva per tal que assumeixi l’encàrrec de la gestió de 

l’assistència i l’assessorament tècnic continuat a l’Ajuntament de Breda en matèria d’enginyeria per 
l’any 2022, d’acord amb les condicions vigents.  
 

Segon.- Autoritzar la despesa de 857,89€ mensuals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 
22706 del pressupost 2022. 
 

Tercer.- Requerir al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a acceptar l’encàrrec i formalitzi un 
conveni i documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec.  
 

Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
Hermes Comunicacions SA ofereixen un preu fix a canvi d’un servei afegit, concretament el següent:  

 
- Publicitat en paper per valor segons tarifa de 35.000,00€ (IVA no inclòs) 
- Publicació de tots els edictes sense càrrec 

- 6 subscripcions d’El Punt Avui en paper 
- 79.000 impressions al web 

 

S’estableix un contracte anual, amb vigència del 2 de febrer de 2022 a l’1 de febrer de 2023, amb un 
cost total de 3.500,04€, IVA inclòs. 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA TOTAL 

Publicitat 79341000-6 920 22602 A17374547 Hermes comunicacions SA 1.947,24€ 

Subscripcions 79980000-7 920 22001 A17374547 Hermes comunicacions SA 1.552,80€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 



 

5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea  de comunicació i promoció econòmica 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Serveis de 
publicitat 

79342200-5 920 22602 F08226714 
ABACUS 
SCCL 

2.000,00€ 21% 2.420,00€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Cultura 
 

Antecedents 
 
L’àrea de cultura i la direcció del Museu Municipal Josep Aragay han previst per aquest 2022 l’edició 

del Llibre “Josep Aragay, articles de combat a la premsa noucentista (1915-1934), de Xavier 
Castanyer i Angelet Volum de la col·lecció Textos i Estudis de la Cultura Catalana, que inclou:  
 

- Correcció 



 

- Maquetació 
- Paper tripa i coberta 
- Planxes 

- Impressió digital 
- Enquadernació 

 

Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat SA, amb CIF A59056853, empresa suficientment capacitada 
per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un contracte menor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Edició del Llibre 
“Josep Aragay, 
articles de 

combat a la 
premsa 
noucentista 

(1915-1934) 

79970000-
4 

334_2260903 A59056853 

Publicacions 
de l’Abadia 
de Montserrat 

SA 

5.900,00€ 4% 6.136,00€ 

 
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  

 
 
 

 



 

 
7.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de festes la contractació menor d’una actuació infantil per Carnaval.  

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

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

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

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

2022. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

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

 
Legislació aplicable  
 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 

públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  

El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant -se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 

correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen 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 

Actuació animació 
infantil Carnaval 27 
de febrer 

92312240-

5 

338 

2260906 

47441646-

Y 

Ester Ruth 

Rentero Gil 
457,89€ 10% 503,68€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

8.0.- Aprovar la modificació d'un contracte menor de subministrament de l'àrea de Gent Gran 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, de 9 desembre de 2021, va adoptar l’acord d’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 
(2021) 

B17320896 
INFORGEST 
INFORMÀTICA 

SL 

1.067,40€ 21% 1.294,55€ 

 
Notificada l’adjudicació a l’empresa es va comunicar que degut a un canvi de preus de mercat l’import 
aprovat no era correcte i es presentava un nou pressupost adequat als preus de mercat.  

 
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 factu ra 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.- Deixar sense efecte l’adjudicació del contracte menor de subministrament que es relaciona a 
continuació: 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Adquisició de 6 
tauletes 
electròniques 

amb funda i 
protector de 
vidre 

30213200-

7 

920_62600 

(2021) 
B17320896 

INFORGEST 
INFORMÀTICA 
SL 

1.067,40€ 21% 1.294,55€ 

 



 

Segon.- 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 

(2022) 
B17320896 

INFORGEST 
INFORMÀTICA 
SL 

1.139,40€ 21% 1.378,67 

 

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

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

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

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

 
 
9.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'Esports 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

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

Subministrament de 
2 portes pels 
vestidors del pavelló 

poliesportiu 

44421500-
2 

342 
6320000 

A60301884 
PROTUMAN 
SAL 

2.002,00€ 21% 2.422,42€ 

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

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

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

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

 
 
10.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció 

econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE a la Diputació de Girona  
 
Antecedents 

 
La Diputació de Girona té aprovada una convocatòria de subvencions per fomentar Projectes i 
accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 

Econòmica (XSLPE). 
 
Aquesta línea subvenciona actuacions amb un màxim de 2.000,00€ per sol·licitud, essent el 

percentatge màxim a atorgar un 80% del pressupost elegible.  
 
Els àmbits de treball i les línies d’actuació en els que s’han d’emmarcar els projectes i les accions de 

promoció econòmica contemplen el Suport a la dinamització comercial.  
 
Havent contractat aquest any la instal·lació i manteniment d’un armari de paqueteria per a la 

dinamització del comerç local, amb un cost anual de 2.426,88€, es considera oportú sol·licitar una 
subvenció de 1.941,50€, corresponents al 80% del cost de manteniment previst per l’anualitat 2022 
del servei. 

 
Legislació aplicable 
 

Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona 
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 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 1.941,50€ per fomentar projectes i accions de 

promoció econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE a la Diputació de Girona 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert en la convocatòria. 

 
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 

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

 
 
 



 

 
11.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a l'adquisició de llibres destinats a 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation 

UE 
 
Antecedents 

 
La Resolució CLT/3714/2021, de 13 de desembre, publica l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura, pel qual s’aprova la convocatòria, per a la concessió de 

subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres destinats a la 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.  
 

Aquestes subvencions es regeixen per: 
 
a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), bases modificades per 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la 

sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener 
(DOGC núm. 8334, de 5.2.2021). 
b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 

l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 25 de novembre de 2021, publicat mitjançant la 
Resolució CLT/3644/2021, de 7 de desembre (DOGC núm. 8561 de 13.12.2021); 
c) La normativa general de subvencions. 

 
La Biblioteca municipal de Breda pot optar a aquestes subvencions perquè està integrada en el 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al Directorio de Bibliotecas Españolas.  
 

La quantia de la subvenció pot finançar fins al 100% del cost del projecte i és d'un mínim de 1.500,00 
euros. 
 

Es considera despesa subvencionable exclusivament l'adquisició de llibres en paper destinats al fons 
de la biblioteca. 
 

No és despesa subvencionable l'adquisició de la resta de tipologies documentals que formen part 
dels fons de les biblioteques, com ara revistes, CD, DVD i altres materials audiovisuals o programes 
informàtics. 

 
Legislació aplicable 
 

- Article 92.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada 

- Reglament (UE) 2021/241, el Govern d'Espanya va aprovar, el 27 d'abril del 2021, el Pla de 

recuperació, transformació i resiliència 
- Bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució 

CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), bases modificades per 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la 
sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener 

(DOGC núm. 8334, de 5.2.2021) 
- Bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural de 25 de novembre de 2021, publicat mitjançant la Resolució 

CLT/3644/2021, de 7 de desembre (DOGC núm. 8561 de 13.12.2021) 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar una sol·licitud, de 1.500,00€, per a l’adquisició de llibres destinats a la biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.  

 
Segon.- Tramitar la sol·licitud, en el termini i la via establerts en la convocatòria, per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres destinats a 



 

les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next 
Generation UE. 
 

Tercer.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació i a la Biblioteca 
Municipal de Breda. 
 

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

 
 
12.0.- Acceptar la subvenció concedida en el marc del Pacte d'Estat contra la violència de 

gènere 2021 – 2022 
 
Antecedents 

 
El Reial Decret-Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere preveu, regula, per una part, la recuperació de les competències sobre 

violència de gènere pels ajuntaments i, per l’altra,  regula la distribució dels fons destinats al 
compliments del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere assignats als ajuntaments.  
 

Mitjançant Resolució,de 8 de setembre de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la 
Violència de Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves i ampliades competències 
reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici 2021, 

s’han transferit els fons als ajuntaments. 
 
Aquests fons es poden destinar al desenvolupament de projectes o programes que tinguin com a 
finalitat el desenvolupament de mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat 

pel Ple del Congrés de Diputats, el 28 de setembre de 2017. 
 
Els ajuntaments han de desenvolupar projectes o programes amb càrrec als fons rebuts des de l’1 de 

juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2022 i gaudiran de termini fins el 30 de setembre de 2022 per a la 
justificació, pagament inclòs. 
 

En data 30 de novembre de 2021 es va ingressar, per part del Pacte d’Estat, la quantitat de 1.677,16€ 
als comptes de la corporació. 
 

Legislació aplicable 
 
Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 

contra la violència de gènere 
Resolució,de 8 de setembre de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de 
Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves i ampliades competències reservades a 

les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici 2021.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.677,16€ concedida pel Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere 2021-2022. 

 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 

 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporac ió. 
 

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

 



 

13.0.- Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de Defensa Forestal de 
Riells del Montseny pels anys 2022 i 2023 
 

Antecedents 
L’Associació de Defensa Forestal de Riells del Montseny (en endavant, ADF), és una entitat sense 
afany de lucre, formada per propietaris forestals i l’Ajuntament de Riells i Viabrea que té com a 

finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
 
L’ADF de Riells del Montseny està constituïda com a Grup d'Intervenció Forestal ADF -303 de la 

província de Girona. I disposa dels mitjans materials adequats per realitzar les actuacions de suport 
necessàries en cas d’incendi forestal. Entre aquests mitjans, que posa a disposició de l’Ajuntament de 
Breda, compta amb una cuba per emmagatzemar aigua, que permetrà reduir al mínim el temps que 

es necessita per omplir els vehicles destinats a l’extinció d’incendis.  
 
L’Ajuntament de Breda considera necessari regular l’assistència mitjançant l’atorgament d’una 

subvenció directa nominativa, exclosa de pública concurrència.  
 
De conformitat amb el que disposa l'article 22.2 b/c de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 

Subvencions, es proposa la formalització d’un conveni de col·laboració que estableixi les bases 
reguladores de la subvenció i l’obligació de l’ADF de prestar l’assistència durant les anualitats 2022 i 
2023. 

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

Legislació aplicable 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022. 

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per 
delegació del Ple, l’aprovació dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa,  de 2.000,00€, a l’Agrupació de Defensa 
Forestal Riells del Montseny, amb CIF G17947664, regulada mitjançant conveni, per les anualitats 

2022 i 2023. 
 
Segon.- Aprovar el conveni, de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’Agrupació de Defensa 

Forestal de Riells del Montseny per la prestació del servei de suport a l’extinció d’incendis forestals 
dins el terme municipal de Breda, que tot seguit es transcriu:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BREDA I L’AGRUPACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL RIELLS DEL MONTSENY PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT 
A L’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DINS EL TERME MUNICIPAL DE BREDA - Exp.- 

X2022000061 
 
INTERVENEN 

 
D’una part, l’Ajuntament de Breda, amb CIF núm. P1703000H, representat per l’Alcalde, senyor 
Dídac Manresa Molins, facultat per acord del Ple de la corporació en sessió de data 15 de juny de 

2019, i assistit pel secretari-interventor interí, senyor Jordi Jové Perich. 
 
D’altra part, l’Associació de Defensa Forestal Riells del Montseny, amb NIF núm. G17947664, 

representada pel seu president, senyor Ricard Ferrer Ferrés amb NIF 40294381Z i amb domicili a 
efectes de notificacions al Can Salvà, 1 de Riells i Viabrea, assistit pel secretari de l’ADF, senyor Joan 
Ibern Rodulfo 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, 
en conseqüència  

 



 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’Associació de Defensa Forestal de Riells del Montseny (en endavant, ADF), és una entitat 

sense afany de lucre, formada per propietaris forestals i l’Ajuntament de Riells i Viabrea que té com a 
finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, que es concreta en els següents punts:  
 

 Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals.  

 Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es 
dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o 
amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els 

incendis forestals. 

 Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les 
accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un 

coneixement més gran. 

 Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l’ADF. 

 Revisió de la xarxa de camins i punts d’aigua. 

 Suport a l’extinció d’incendis forestals. 

 
L’ADF de Riells del Montseny està constituïda com a Grup d'Intervenció Forestal ADF -303 de la 
província de Girona.  

 
II. Que el municipi de Breda, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les 

necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en els termes previstos a l’article 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 

En tot cas, el municipi de Breda ha d’exercir com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, la prevenció i extinció d’incendis, 
segons l’apartat segon de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 
 
III. Que el municipi de Breda disposa d’una xarxa de camins i d’una amplia superfície forestal que 

requereix d’un constant manteniment per tal de prevenir els incendis, i tanmateix l’Ajuntament s’ha de 
proveir dels mitjans necessaris per actuar en cas d’emergència i per garantir l’evacuació del territori 
en cas d’incendi.  

 
IV. Que l’ADF Riells del Montseny disposa dels mitjans materials adequats per realitzar les actuacions 
de suport necessàries en cas d’incendi forestal. Entre aquests mitjans, que posa a disposició de 

l’Ajuntament de Breda, compta amb una cuba per emmagatzemar aigua.  
 
V. Atès que l’Ajuntament de Breda no participa com a membre associat a l’ADF, es creu convenient 

articular la relació d’assistència a través d’un conveni de col·laboració i cooperació, tot de conformitat 
amb el que preveuen els articles 33 i següents de la Llei 6/1988, de 30 de març , forestal de 
Catalunya, l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els 

articles 47 a 52 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Per això de comú acord CONVENEN 

 
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Breda i l’Associació de Defensa Forestal de Riells del Montseny amb la finalitat que l’ADF realitzi les 

tasques i funcions d’assistència a favor del municipi de Breda en cas d’incendi forestal els anys 2022 i 
2023. 
 

SEGON.- En el marc d’aquest conveni l’associació es compromet a:  
a. Prestar els serveis de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal de Breda, 

durant el temps que sigui necessari per atendre les emergències que s’esdevinguin. L’ADF 

posarà a disposició de l’Ajuntament una cuba d’aigua que permetrà reduir al mínim el temps que 
es necessita per omplir els vehicles destinats a l’extinció d’incendis.  

 

b. Presentar, abans del 30 de novembre de l’any de concessió, el compte justificatiu de l’activitat, 
els ingressos i les despeses a través del model que consta a l’annex I del conveni.  

 

c. Informar a l’ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible.  
 



 

d. 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.  

 

e. 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.  

 

f. Complir amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
TERCER.- Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet a reconèixer una subvenció de 2.000,00€ a 

càrrec del pressupost municipal dels anys 2022 i 2023. 
 
QUART.- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis:  

 
- El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la subvenció.  
 

- El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat subvencionada de 
conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% de l’import concedit, i previ 
compliment dels demés requisits exigits per al pagament de subvencions per la normativa vigent. 

 
El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte justificatiu, 
serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió.  

 
Sense perjudici dels procediments de reintegrament o sancionadors que se’ns  poguessin derivar, i de 
les obligacions del beneficiari, així com del deure de conservar els documents tal i com estableix la 

legislació vigent. 
 
CINQUÈ.- La durada del present conveni serà de dos anys, essent vigent durant les anualitats 2022 i 
2023.  

 
SISÈ.- Per fer efectiu el principi de transparència en l’activitat pública, entès com una obligació a 
càrrec de l’Ajuntament de facilitar de manera pro activa informació sobre dades i continguts de 

diversa naturalesa, i en compliment del disposat als articles 14 i 15 de la Llei catalana 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament hi haurà de constar la informació referent al conveni de col·laboració 

així com de la subvenció.  
 
SETÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions, i el reglament que la desenvolupa aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 

Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les 
parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i 

compliment.” 
 
Segon.- Sotmetre el conveni a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte 

a l’E-tauler.  
 
Tercer.- Autoritzar la retenció de crèdit de 2.000,00€, de l’aplicació 136 4800400 del pressupost 2022 

de la corporació. 
 
Quart.- Condicionar l’autorització de la despesa i en conseqüència la vigència del conveni al fet que 

l’Associació de Defensa Forestal Riells del Montseny retorni signat, pels seus representants, el 
document regulador de la subvenció nominativa concedida. 
 

Cinquè.- Notificar aquests acords a l’ADF i als serveis comptables de la corporació. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde-president de la Corporació per tal que una vegada el conveni sigui aprovat 

amb caràcter definitiu formalitzi els documents que siguin necessaris a l’efecte de l’execució dels 
precedents acords.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

 



 

14.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2022 a AMPA IES Vescomtat de Cabrera - Breda 
 

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. 
 

El conveni estableix que: 
 

- L’AMPA IES Vescomtat de Cabrera - Breda es compromet, entre d’altres, a organitzar i 

gestionar la compra de llibres per reciclatge les anualitats entre 2020 i 2022. 
- L’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 500,00 en els pressupostos 

pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat.  

- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis: 

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 

subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2022 contempla, en la partida 324_4800301, la quantitat de 
1.000,00€ en concepte de Subvenció AMPA, el que inclou l’AMPA de l’Institut Escola de Breda i 

l’AMPA de l’Institu Vescomtat de Cabrera d’Hostalric.  
 
Amb el canvi d’Escola Montseny a Institut Escola Montseny, L’AMPA IES Vescomtat de Cabrera – 

Breda ha passat a representar les famílies de l’alumnat de secundària de l’Institut Escola Montseny.  
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 

 
Legislació aplicable 
 

Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 324_4800301 del pressupost municipal 

2022.  
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 350,00€ corresponents al 70% de l’import de 

la subvenció concedida (500,00€) per conveni específic amb l’AMPA IES Vescomtat de Cabrera - 
Breda amb CIF G55237531. 
 

Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que:  
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte  

justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent.  

 
- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 

reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta.  

 



 

Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
15.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció 2022 per 

renovació de l'equip informàtic de l'Institut Escola Montseny 
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local, de 15 de març de 2021 va aprovar la signatura del Conveni regulador de la 
subvenció nominativa a l’Escola Montseny pel desenvolupament del Projecte de renovació de 

l’equipament informàtic del centre. 
 
El conveni estableix, entre d’altres, que: 

 
El centre escolar Escola Montseny es compromet a: 
 

g. Executar el projecte de renovació de l’equipament informàtic del centre entre les anualitats 
2021 – 2024. 
 

h. Justificar adequadament la subvenció concedida en cada anualitat, abans del 30 de 
novembre de l’any de concessió, aportant el compte justificatiu i les factures acreditatives de 
la despesa generada a través del model que consta a l’annex I del conveni.  

 
Anualment es podran justificar despeses des del 16 de novembre de l’any anterior i fins el 
15 de novembre de l’anualitat corresponent. 
 

i. Informar a l’ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible.  
 

j. 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. 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet a:  

 
Consignar la quantitat 4.000,00€ en els pressupostos municipals dels anys 2022, 
2023 i 2024 a favor de l’Escola Montseny de Breda.  

 
El pagament de la subvenció s’efectuarà de la següent manera:  
 

Anualitats 2022 – 2024 – 4.000,00€ 
 

i. Un primer pagament de 2.800,00€ corresponents al 70% del total, a pagar 

com a molt tard el 30 de març, com a bestreta. 
 

ii. Un segon pagament de 1.200,00€ corresponents al 30% del total, un cop 

aprovada la justificació presentada de les despeses d’execució.  
 

El present conveni entrarà en vigor el dia següent al de la seva signatura i serà efectiu fins a la 

justificació i el pagament si s’escau de l’anualitat 2024.  
 

El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’Escola Montseny de Breda, mitjançant 

el compte justificatiu, serà des del 16 de novembre de l’any anterior i fins el 15 de novembre de 
l’anualitat corresponent. 

 

Sense perjudici dels procediments de reintegrament o sancionadors que se’ns poguessin derivar, i de 
les obligacions del beneficiari, així com del deure de conservar els documents tal i com estableix la 
legislació vigent. 

 
Des del centre educatiu s’informe en data 29 de setembre de 2021 que el mes de juliol han passat a 
ser un Institut Escola i el CIF, actual, de la institució és Q1700714G.  

 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 

 



 

Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

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

Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa de 4.000,00€, en l’aplicació 323_4800301 del 
pressupost municipal 2022.  

 
Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 2.800,00€ corresponents al 70% de l’import 
de la subvenció concedida per conveni específic amb l’Institut Escola Montseny i el CIF Q1700714G. 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que:  
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió.  
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 

reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta.  
 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
16.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2022 a Càritas Diocesana de Girona – Breda 

 
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.  

 
La Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020 aprovava la modificació del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament Breda i Càritas de Breda per a la gestió del servei d’aliments a la 

població de Breda. 
 
El conveni estableix que: 

- Càritas Diocesana de Girona – Breda es compromet, entre d’altres, a la gestió del servei 
d'aliments per la població les anualitats entre 2020 i 2022 
 

- l’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 7.000,00€ en els 
pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat.  

 

- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis:  

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 

de subvencions per la normativa vigent. 
 
El pressupost municipal per l’any 2022 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2021, 

contempla en la partida 231 4800001 la quantitat de 7.000,00€ en concepte de Subvenció a Càritas.  



 

 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 

Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agos t, de règim jurídic i de procediment de 

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

Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Loca l l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 231 4800001 del pressupost municipal 
2021.  

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 

justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent.  
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 

reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
17.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2022 a la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda 

 
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. 

 
El conveni estableix que: 

-  La Unió de Botiguers i Comerciants de Breda es compromet, entre d’altres, a organitzar 

activitats que fomenten el comerç local les anualitats entre 2020 i 2022 
 

- L’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 3.000,00€ en els 

pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat.  
 

- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis:  

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 

subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament  
de subvencions per la normativa vigent. 

 



 

El pressupost municipal per l’any 2022 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2021, 
contempla en la partida 4311 4800401 la quantitat de 3.000,00€ en concepte de Subvenció UBIC.  
 

Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Legislació aplicable 

 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 4311 4800401 del pressupost municipal 
2022.  
 

Segon.- Facultar 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. 
 

Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 

justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es  podrà presentar la documentació 
justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent.  

 
- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 

reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

18.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d’una bestreta de la subvenció nominativa 
2022 a Fundació Privada Oncolliga Girona 
 

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. 
 

El conveni estableix que: 
-  La Fundació Privada Oncolliga Girona es compromet, entre d’altres, a gestionar serveis 

integrals pels malalts de càncer i els seus familiars les anualitats entre 2020 i 2022 

 
- L’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 300,00€ en els 

pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat.  

 
- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis:  

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 

subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 
subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 



 

de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 

El pressupost municipal per l’any 2022 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2021, 
contempla en la partida 925 4800402 la quantitat de 300,00€ en concepte de Subvenció Fundació 
Oncolliga. 

 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 

Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el tex t refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 

Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 

Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 925 4800402 del pressupost municipal 
2021.  
 

Segon.- 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. 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre,  es podrà presentar la documentació 

justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent.  
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 

reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
19.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d'una bestreta de la subvenció nominativa 
2022 a la Colla Sardanista de Breda 

 
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 conveni estableix que: 

-  La Colla Sardanista de Breda es compromet, entre d’altres, a l’organització anual de l’Aplec 
de la Sardana de Breda les anualitats entre 2020 i 2022. 
 



 

- L’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 3.000,00€ en els 
pressupostos pel 2021 i 2022 de la corporació a favor de la mateixa entitat.  

 

- El pagament de les subvencions es fa en dos terminis:  

 El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la 
subvenció. 

 El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat 

subvencionada de conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% 
de l’import concedit, i previ compliment dels demés requisits exigits per al pagament 
de subvencions per la normativa vigent. 

 
El pressupost municipal per l’any 2022 contempla. en la partida 334 4800101 la quantitat de 
3.000,00€ en concepte de Subvenció Aplec de la Sardana.  

 
Consta en l’expedient un informe de fiscalització prèvia del Secretari – inteventor interí 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.- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 334 4800101 del pressupost municipal 
2021.  
 

Segon.- Facultar 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 Colla Sardanista de Breda amb CIF 
V17297458. 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària informant que: 
 

- El termini per poder justificar les despeses que hagi assumit l’entitat mitjançant el compte 
justificatiu, serà com a molt tard el 30 de novembre de l’any de concessió. No obstant, en el 
cas que l’activitat es desenvolupi el mes de desembre, es podrà presentar la documentació 

justificativa fins el dia 15 de gener de l’anualitat següent.  
 

- En el cas que l’entitat vulgui renunciar a la subvenció concedida caldrà fer-ho formalment i 

reintegrar a la corporació la quantitat que hagi estat percebuda en concepte de bestreta. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
20.0.- Acceptar la justificació presentada i autoritzar el pagament restant de la subvenció 
concedida a Dones de Breda per l'organització i gestió del Pessebre Vivent 2021 

 
Antecedents 
 

En data 23 de març de 2018 es va signar un conveni regulador de subvencions nominatives  amb 
Dones de Breda, amb una vigència de dos anys, que estableix la consignació d’una quantitat de 
1.200,00€ destinats a l’execució del pessebre vivent.  

 



 

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 Resolució d‘Alcaldia 2020DECR000487, de data 22 de juny, es va signar un conveni regulador de 
subvencions nominatives amb l’Associació de Dones de Breda, amb CIF G55001234, amb una 

vigència de tres anys, que estableix la consignació d’una quantitat de 1.200,00€ destinats a la 
organització i celebració del pessebre vivent de Breda.  
 

El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 334 48008 la quantitat de 1.200,00€ en concepte de Subvenció pessebre 
vivent. 

 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 1 de febrer de 2021, va reconèixer la despesa 
compromesa en l’aplicació 334 48008 del pressupost municipal 2021.  

 
Segons informe que consta en l’expedient X2020001220, les representants de l’Associació de Dones 
de Breda, amb CIF G55001234, en el termini establert, han aportat la documentació justificativa de la 

despesa per a l’execució del Pessebre Vivent l’any 2021, objecte del conveni signat.  
 
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 Dones de Breda (G55001234). 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de 360,00€, corresponents al 30% de la subvenció concedida, 

segons estableix el conveni regulador de subvencions nominatives que atorga a l’associació 
esmentada una subvenció de 1.200,00€ per a l’organització i gestió del Pessebre Vivent 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  
 

 
21.0.- Aprovar la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2022 

 
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.  

 
Emès informe de la secretaria intervenció s’ha redactat la convocatòria per activitats desenvolupades 
per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2022 en els termes següents:  



 

 
“Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i 
col·lectius del municipi de Breda per l’any 2022 

 
Article 1. Objecte de la convocatòria  
Subvencions per a entitats, associacions i col·lectius per l’any 2022 que realitzin activitats amb 

l’objectiu de fomentar, promoure i difondre valors d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, 
hàbits saludables, coneixement del municipi i associacionisme, segons les bases específiques 
reguladores per a la concessió de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 

associacions i col·lectius del municipi de Breda aprovades pel Ple de 29 de gener i publicades al BOP 
de Girona, número 28, del 8 de febrer de 2018. 
 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la 
convocatòria.  

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:  

 Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable  

 Despeses de l’adquisició de béns mobles directament relacionats amb l’activitat  
 Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats  
 Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc.  

 Despeses de contractació de serveis externs, d’espectacles, de pòlissa de responsabilitat 
civil, etc.  

 Despeses de trasllat de infraestructura municipal imprescindible per el desenvolupament de 

l’activitat.  
 Despeses de manteniment d’un local propi (lloguer, electricitat, aigua, etc.) 
 Despeses de personal i nòmines (amb relació directe amb l’activitat subvencionada) 

 

En cap cas seran despeses subvencionables les següents:  
 Mobiliari, no relacionat directament amb l’activitat subvencionable, obres, inversions ...  
 Interessos, recàrrecs i sancions administratives  

 Dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l’entitat, associació o col·lectiu no 
relacionades directament amb l’act ivitat subvencionable. 

 Les factures emeses per persones que formin part de la Junta directiva de l’entitat o 

associació.  
 L’IVA no serà subvencionable quan tingui el caràcter de deduïble, compensable o repercutible 

per part de l’entitat sol·licitant de la subvenció. 

 Despeses de personal i nòmines (sense relació directe amb l’activitat subvencionada) 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar 

projectes/activitats desenvolupats/ades durant el següent període: De l ’1 de desembre de l’any 2021 
al 30 de novembre de l’any 2022. 
 

Només s’acceptaran aquells projectes/activitats desenvolupats/ades que no hagin estat 
subvencionats prèviament per l’Ajuntament de Breda ni per cap altre Administració/entitat.  
 

Article 2. Crèdits pressupostaris 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de les següents 
aplicacions pressupostàries: 

 
231 4800000 Atencions benèfiques i assistencials 8.000,00€ 

334 4800100 Subvencions a entitats culturals 1.000,00€ 

341 4800200 Subvencions a entitats esportives 8.000,00€ 

323 4800300 Subvencions a entitats educatives 1.000,00€ 

920 4800400 Subvencions a altres entitats 4.500,00€ 

 
Article 3. Presentació de sol·licituds i termini 

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat disponible al web 
de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat), signat per la persona interessada o pel representant legal 
de l’entitat, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona i fins al dia 31 de maig de 2022. 
 
Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.  

 



 

Les sol·licituds, que s’han de fer arribar mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat), s’han de presentar de forma telemàtica: amb la signatura 
electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya per E-TRAM  de l’administració local. 
 
A la sol·licitud formal de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es detalla en el punt 5 de les 

Bases. Aquesta documentació haurà d’anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada.  
 

Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja 
estan en possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou.  
 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 

s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la 
resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i 

s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.  
 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 30 de 

novembre de 2022. 
 
Article 4. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de 
la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones 

interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb 
allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.  
 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.  
 
En el cas que en el termini d’un mes des de la presentació del recurs no s’hagi dictat i notificat 

resolució s’entendrà desestimat per silenci. 
 
Article 5.- Termini i forma de justificació 

Els beneficiaris presentaran la justificació, mitjançant el model de compte justificatiu simplificat que es 
troba disponible al web de l’Ajuntament de Breda, al qual caldrà adjuntar còpia de les factures 
originals o bé fotocòpies autenticades, acreditatives de la realització de l’activitat, com a mínim, al 

cost total de la part d’obra establerta per realitzar en el present exercici, de la qual se’n pagarà el 
percentatge establert per a la subvenció. 
 

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau 
s’efectuïn, l’Ajuntament de Breda podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements 
que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 

subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justif icada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. En canvi, si el cost de 

l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia 
inicialment atorgada. 
 

El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any l’aprovació 
de la convocatòria. 
 

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués 
presentat, es requerirà al beneficiari que la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, amb l’advertiment que en cas que no ho faci es 

procedirà a revocar la subvenció. 
 
Quant a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28 del 

Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament de Breda, el beneficiari pot demanar, abans que 



 

acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. 
Igualment es podrà demanar una pròrroga d’execució amb les mateixes condicions. L’Ajuntament 
estimarà o desestimarà discrecionalment la proposta, amb la valoració prèvia de la petició. 

 
Article 6. Deficiències en la justificació  
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 

comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detec tades en un termini 
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment 
que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, 

amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués 

presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que 
de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en 

cas que s’hagués avançat el seu pagament.”  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

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

Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
Bases específiques reguladores de subvencions per activitats 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 la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2022, en els termes establerts en els 
antecedents. 

 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost d’enguany a les aplicacions pressupostàries 
següents: 

 
231 4800000 Atencions benèfiques i assistencials 8.000,00€ 

334 4800100 Subvencions a entitats culturals 1.000,00€ 

341 4800200 Subvencions a entitats esportives 8.000,00€ 

323 4800300 Subvencions a entitats educatives 1.000,00€ 

920 4800400 Subvencions a altres entitats 4.500,00€ 

 
Tercer.- Determinar que el termini de presentació de les sol·lic ituds comença l’endemà de la data de 

publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 31 de maig de 2022.  
 
Quart.- Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 

discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis  i a l’E-Tauler de la 
Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la Base Nacional de Datos de 
Subvenciones.  

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

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

 
 



 

22.0.- Aprovar la sol·licitud d'assistència tècnica per a la redacció d'un projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica en el marc del Pla de serveis d'assistència als ajuntaments per a la 
Transició Energètica i Acció Climàtica de la Diputació de Girona  

 
Antecedents  
 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que 
són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis. 

 
Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les seves finalitats i 
competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de 

prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local. 
 
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona compta amb un Pla de Serveis d’Assistència als 

ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica  
 
El Pla de Serveis inclou, com a serveis que es presten als municipis gironins, l’assistència tècnica 

necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics, mitjançant un contracte amb 
empreses de serveis energètics o altres fórmules de finançament, concretament la redacció de 
projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica.  

 
Aquesta corporació ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona regulador de 
les condicions de la instal·lació de sistemes de generació fotovoltaica per autoconsum, cofinançat 

pel programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de recuperació, transformació i resilència 
gestionat per l'IDAE, mitjançant resolució d’Alcaldia 2022DECR000019, de 12 de gener. 
 
Legislació aplicable 

 
Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, que indica que les 
administracions públiques, sempre que sigui possible i adequat, han de posar la informació a 

disposició de la societat en formats oberts. 
Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 
remarca que els ens públics «han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format 

reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la 
interoperabilitat entre les administracions». 
De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient i amb les polítiques 

mediambientals dels poders públics, se n’ha de fer difusió en compliment de la Llei 27/2006, que 
regula els drets d’accés a la informació en matèria de medi ambient. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d'assistència tècnica per a la redacció d'un projecte executiu d'una 

instal·lació fotovoltaica en el marc del Pla de serveis d'assistència als ajuntaments per a la Transició 
Energètica i Acció Climàtica de la Diputació de Girona. 
 

Segon.- Trametre a la Diputació de Girona la sol·licitud de Pla de Serveis d’Assistència als 
Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona  
 

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

 
 
23.0.- Assumptes urgents 

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



 

23.1.- Adhesió a l'acord de subministrament d'equips informàtics i determinades llicències de 
programari a través de l'Acord marc de l'ACM (Exp. 2018.09) 
 

Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda, en data 15 de desembre de 2014, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició 

centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci 
Català pel desenvolupament Local, té constituït.  
 

La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 28 de maig de 2020 
i publicats al perfil de contractant de l’entitat, en la seva sessió extraordinària de data 3 de desembre 
va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències 

de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya.  
 
Concretament l’empresa . RICOH ESPAÑA, SLU, es adjudicatària dels Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27. 
 
En data 8 de gener i 31 de març de 2021, es varen formalitzar, entre el CCDL i RICOH ESPAÑA SLU, 

els corresponents contractes com a adjudicatàries de l’Acord marc d’equips i informàtics, licitat per 
part del CCDL. 
 

Atès que des de la regidoria de TIC es proposa la contractació d’un rènting pel subministrament 
d’equips informàtics, d’acord amb la proposta i pressupost que consta a l’expedient.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb objeccions. 

 
Fonaments de Dret 
 

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 
redacció donada per la LRSAL. 
 

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.  
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 

signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per aquest 

PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant 
aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.  
 

Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda l’Acord marc de subministrament d’equips 

informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2018.09) 
 



 

Segon.- Aprovar la contractació, mitjançant un contracte derivat de l’acord marc, a l’empresa 
adjudicatària Ricoh España SLU (B82080177) dels bens i/o serveis següents:  
 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual d’un total de 12.916,32 
euros, que s'imputarà, a càrrec del pressupost municipal de l'any 2022 i els propers 4 anys, a càrrec 
de l'aplicació pressupostària 920_20600. 

 

Any Import Partida 

2022 2.959.99 € 920_20600 

2023 3.229,08 € 920_20600 

2024 3.229,08 € 920_20600 

2025 3.229,08 € 920_20600 

2026 269.09 € 920_20600 

 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Ricoh España SLU (B82080177), 
al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la 

resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
23.2.- Aprovar els contractes menors de subministrament de la regidoria de serveis 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lot Descripció dels equips Quantitat 
Import mensual 

(sense IVA) 

Import mensual 

(amb IVA) 

17 
OptiPlex 5490 All-in-One XCTOIntel Core i5-
11500T, 8gb,256ssd,4 Y BASIC ONSITE  

11 

222.39 € 269,09 € 

17 
Teclado USB con lector de tarjetas 
inteligentes Dell KB-813, negro,  

11 

17 Auriculares Dell WH3022  11 

17 
Dell - Evolució generació de processador  

 
11 

17 
Salicru Sai SPS.500.ONE Line-Interactive 500 
Va, Schuko, Torre, chasis F, 3 años  

6 

17 
Salicru Sai SPS.900.ONE Line-Interactive 900 
Va, Schuko, Torre, chasis F, 3 años  

8 

   222,39€ 269,09 € 



 

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 

Senyals i pals 

pels vials 

34928470-

3  
1532_21000 B62175575 

Serveis Vials 

del Valles, SL 
783,35 21% 947,85 

Compra de 
papereres 

34928400-
2  

171_21000 B67152173 
Crous Expert, 
SL 

1.301,00 21% 1.574,21 

Tanques per 
activitats de 

festes 

34928200-
0 

338_62900 B62175575 
Serveis Vials 
del Valles, SL 

2.834,24 21% 3.429,43 

Compra de quitrà 
44113620-
7  

1532_21000 A58635848 Socomor, SA 972,50 21% 1.176,73 

 
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  

 
 
23.3.- Aprovar el contracte menor de subministrament d'Alcaldia  

 
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 exist eix 
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 continuac ió 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 

Compra d'un palet 

de fulls A4 

30197630-

1  
920_22000 A79206223 

Lyreco España, 

SAU 
564,00 21% 682,44 

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

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

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

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

 
 
23.4.- 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Canviar columna 
il·luminària per 
col·lisió 

34928520-

9  
165_21000 B62145503 

Electricitat 

Boquet, SL 
721,23 21% 872,69 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
23.5.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de salut 
 

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

d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de productes 
de neteja 

39830000-
9  

342_22110 B17427618 
Dibosch, 
SL 

1.031,15 21% 1.247,69 

 

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



 

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
23.6.- Aprovar un contracte menor de serveis per la regidoria de TIC 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Manteniment de l’app 
municipal eAgora per 

l’any 2022 

72416000-9 923 22602 29215998H 
Martín 
Garrido 

Ramírez 

2.900 609 3.509 

 
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  



 

23.8.- Aprovar el reconeixement d'una indemnització a favor de Jaume Fàbrega per una 
conferència a la Fira de l'Olla 2021 
 

Antecedents  
 
El Sr. Jaume Fàbrega Colom ha participat com a conferenciant a la Fira de l’Olla de Breda, celebrada 

els dies 9 i 10 d’octubre de 2021. 
 
Des de la regidoria de Promoció econòmica es considera oportú gratificar el senyor Fàbrega amb el 

pagament de 150,00€ en concepte d’indemnització per serveis de bon veinatge, que no tenen la 
condició de serveis professionals.  
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia amb observacions.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 
 Primer.- Aprovar el reconeixement d'una indemnització de 150,00€ a favor de Jaume Fàbrega 
Colom, amb DNI 40259668P per haver estat conferenciant en el marc de la Fira de l’Olla celebrada 

els dies 9 i 10 d’octubre de 2021.  
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 4311 

2260909 (Fires de l’Olla) del pressupost 2022, i autoritzar el pagament efectiu al número de compte: 
ES49 2100 3708 3221 0031 2225, de l’entitat financera CaixaBank.  
 

Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

23.9.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2022 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic 
 

Antecedents 
 
 Amb registre d’entrada número E2022000166 de 17 de gener, s ’ha rebut del Servei de Gestió 

Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, el calendari de cobrament de tributs pel 2022 
i l’atenció personalitzada al vilatà el primer i tercer dimarts de cada mes, excepte festius. Per 
coincidència amb dia festiu el 19 d’abril , 1 de novembre i 6 de desembre faran l’assistència els dies  

26 d’abril , 8 de novembre i 13 de desembre, pel període de gener a desembre a l’Espai Jove de 
Breda, ubicat al c/ Nou, 3 planta 1a, en l’horari de 9 a 13:30 hores.  
 

Legislació aplicable 
 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

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

Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2022, amb el detall que s’expressa a continuació:  
 

CONCEPTE PERÍODE 

IVTM 1 de febrer - 31 de març 

Guals 1 d’abril - 31 de maig 

IBI Urbana (1a fracció) i IBI Rústica 1 de maig - 30 de juny 

Entrada de vehicles i Ocupació via pública 1 de juny - 31 de juliol 

Escombraries quota fixa  1 de juliol - 31 d’agost 

IAE i Cementiri  1 de setembre - 31 d’octubre 

IBI Urbana (2a fracció) 1 d’octubre - 30 de novembre 

 
Segon.- Aprovar els dies d’atenció personalitzada al vilatà que el Servei de Gestió Tributària i 

Cadastral que es portarà a terme el primer i tercer dimarts de cada mes, pel període de gener a 
desembre de 2021, a l’Espai Jove de Breda, ubicat al c/ Nou, 3 planta 1a, de 9 a 13:30 hores. En 
coincidir com a festius els dies el 19 d’abril , 1 de novembre i 6 de desembre, faran l’assistència els 

dies 26 d’abril , 8 de novembre i 13 de desembre.  



 

 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de 
la Selva. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

23.10.- Aprovar un contracte menor de serveis per la regidoria de Medi Ambient 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Manteniment durant 
un any de les dades 
meteorològiques a la 

pàgina web municipal 

48613000-
8 

311_21000 A58540638 
Darrera 
SA 

2.511,20 527,35 3.038,55 

 
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  



 

 
24.0.- Precs i preguntes 
 

No s’escau 
 
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.  
 

Signat electrònicament. 
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