
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de febrer de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: Sala de Plens 

 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 

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

 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

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

 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 

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

 
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000004 i 
JGL2022000005, de 24 i 31 de gener respectivament.  

 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local JGL2022000004 i JGL2022000005, de 24 i 31 de gener respectivament. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d'organització d'un Parc de 
Nadal 

 
Antecedents 
 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2021DECR001053 del dia 29 de desembre, l’Alcalde va avocar la 
competència delegada a la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del 
contracte administratiu de serveis d’organització i desenvolupament del Parc de Nadal de Breda 

2021-2022 adjudicat a favor d’Oktitans SLU, en virtut dels acords de la Junta de Govern Local reunida 
en sessió de data 25 d’octubre de 2021 per un preu base de 2.900,00€ més un 21% d’IVA amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 338 2260906 del pressupost per l’exercici 2022.  

 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és la situació de crisi sanitària i a l’alt índex de 
contagis de la COVID-19, el govern municipal ha decidit suspendre l’activitat prevista de Parc de 

Nadal, atès que es realitza en un espai tancat amb gran afluència de menors de 12 anys.  
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 11 de gener de 2022.  

 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legac ió en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 

resolució. 
 
Legislació aplicable 

 
Articles 209 i següents i 313 de a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 



 

 
Articles 109 a 113 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

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

Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu contacte de 
serveis d’organització i desenvolupament del Parc de Nadal de Breda 2021-2022 adjudicat a favor 
d’Oktitans SLU, en virtut dels acords de la Junta de Govern Local reunida en sessió de data 25 

d’octubre de 2021 per un preu base de 2.900,00€ més un 21% d’IVA.  
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 

3.590,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338 2260906.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Aprovar contracte menor d'obres 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Instal·lació màquina 
aire condicionat oficina 
Ajuntament 

4533100-6 920_21200  43674480X 

Josep 
Manel 

Sanchez 
Marmolejo 

1.863 391,23 2.254,23 

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

pagament. 



 

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

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

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

 
 
4.0.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria de serveis 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, 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 cont ractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 

Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

10 suports per 

senyals de carrers 

45233290-

8 1532_21000 B58495656 

MODFU, 

SL 1.950,00 21% 2.359,50 

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

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

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

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

 



 

5.0.- Aprovar contractes menors de serveis artístics de l'àrea de Festes 
 
Antecedents 

 
La Festa Major 2022 es celebra del dia 8 a l’11 de setembre, la regidoria de Festes de l’Ajuntament 
de Breda ha informat de la necessitat de contractar, pels dies 9 i 10 de setembre, les actuacions 

musicals següents: 
 

Grup musical ZÀPING CATALONIA I CELTIC DJ’s  

Grup musical EBRIS KNIGHT I MALEDUCAZINE ALCOLICA 

 
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 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, 26, 29.8 i 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 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Grup musical  
ZÀPING 

CATALONIA I 
CELTIC DJ’s 
Actuació 10 de 

setembre 

92312120-
8 

338-
2260905 

38834124G 
Sergi 
Matas i 

Riera 

2.500,00€ 21% 3.025,00€ 

Grup musical  
EBRIS KNIGHT I 
MALEDUCAZINE 

ALCOLICA 
Actuació 9 de 
setembre 

92312120-

8 

338-

2260905 
38834124G 

Sergi 
Matas i 
Riera 

8.500,00€ 21% 10.285,00€ 

 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es t ramiti, 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 artístics de l'àrea de Festes 
 
Antecedents 

 
Es proposa des de la regidoria de festes la contractació menor d’una actuació artística 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 

Dj Carnaval 92312251-5 338 2260906  45549132R Josep Ruiz Baez 1.375,00€ 21% 1.663,75€ 

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

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

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

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

 
 
7.0.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l'àrea d'Educació 

 
Antecedents 
 

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

 



 

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

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentac ió 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 següen ts 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 

KIT 

ROBOTSENY 

31700000-

3 
323 22199 

INNOVA 

DIDACTIC SL 
B55113567 494,37 21% 598,19 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el s eu 
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.- Sol·licitar el fons de cooperació econòmica i cultural, accés a les noves tecnologies i 

actuacions en camins municipals anualitat 2022 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 1 de febrer de 2022, va aprovar la 
convocatòria en règim de concurrència no competitiva per la concessió de subvencions dins del 

programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022. 
 
Es preveu una subvenció total pel municipi de Breda de 93.016,62€ que es reparteixen de la  següent 

manera: 
 

- Fons de cooperació econòmica: 76.611,35€ es pot destinar a despeses en inversions reals i 

transferències de capital en obres de competència municipal i/o a despeses en béns corrents 
i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris. 

 

- Fons de despeses culturals: 13.519,65€ s’ha destinar obligatòriament a despeses culturals.  



 

 
- Fons noves tecnologies: 2.085,62€ referent a la renovació de maquinari i xarxes i/o 

programari. 

 
- Fons camins: 800,00€ per actuacions en camins municipals a d’ús públic general. 

 

El termini establert per a la presentació de sol·licituds comença el 10 de febrer i acaba el 15 de març.  
 
Atesa l’obligatorietat de les administracions locals de prestar els serveis de manteniment d’enllumenat 

de vials públics, es pretén destinar 48.000,00€ a les despeses generades en aquest concepte.  
 
La resta de l’import concedit pel Fons de cooperació econòmica 28.611,35€ es destinarà a inversió en 

equipaments esportius. 
 
El Fons de despeses culturals, amb un import de 13.519,65€, s’ha previst repartir-lo de la següent 

manera: 
Contractació Escènics         2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura       1.351,97€ 

Activitats i promoció cultural                 10.139,73€ 
 
I es destinarà als objectes previstos en les bases dels fons les subvencions de noves tecnologies i 

camins. 
 
Legislació aplicable 

 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que accepti que els fons concedits a Breda es reparteixin 
de la següent manera: 

 
Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic  48.000,00€ 

Inversions  Equipaments esportius     28.611,35€ 
 
Fons per despeses culturals 

Contractació Escènics           2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura         1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural        10.139,73€ 

 
Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari       2.085,62€ 

 
Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general         800,00€ 

 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 
bases reguladores de la subvenció. 

 
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  

 
 
9.0.- Assumptes urgents 

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



 

9.1.- Aprovació definitiva del projecte d'urbanització dels entorns de la zona esportiva 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de 7 de desembre de 2020 va acordar l’aprovació del contracte 
de prestació de Serveis de redacció del Projecte d’urbanització de la Zona Esportiva a l’arquitecte Sr. 

Santi Prat Gual (Exp. de Contractació X2020002082) 
 
En data 14 de juny de 2021, E2021002554 es fa tramesa del Projecte d’urbanització dels Entorns de 

la Zona Esportiva per part de l’Arquitecte redactor, per a la seva aprovació inicial.  
 
En comunicació amb el tècnic redactor del projecte, els Serveis tècnics van fer arribar un seguit de 

millores a incorporar al Projecte presentat, amb la finalitat d’adequar-se millor a les necessitats del 
consistori. 
 

En data 8 de setembre de 2021, E2021004217 es fa tramesa del Projecte d’urbanització dels Entorns 
de la Zona Esportiva per part de l’Arquitecte redactor, per a la seva aprovació inicial, de data 
setembre de 2021. Aquest projecte substitueix l’entrat el 14 de juny de 2021.  

 
Arran de noves indicacions per part dels Serveis tècnics municipals , en data 15 d’octubre de 2021, 
E2021004722 es fa tramesa del Projecte d’urbanització dels Entorns de la Zona Esportiva per part de 

l’Arquitecte redactor, per a la seva aprovació inicial. Aquest projecte subst itueix l’entrat el 08 de 
setembre de 2021. 
 

En data 12 de novembre i 16 de novembre de 2021, els serveis tècnics emeten informe favorable 
amb una sèrie de modificacions que s’han d’incorporar a l’aprovació definitiva.  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000910 de data 16 de novembre de 2021  es va aprovar 

inicialment el projecte que té un pressupost d’execució per contracte de 251.634,31€ (IVA inclòs). 
 
En data 24 de gener de 2022 el tècnic redactor presenta modificació del projecte per adaptar-lo a les 

condicions indicades als informes tècnics. 
 
Vist l’informe tècnic favorable de data 7 de febrer de 2022 

 
Legislació aplicable  
 

Els articles 234 i 235 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. 
 

Els articles 8, 15,16, 24, 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).  
 

Article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar definitivament, el projecte d’urbanització dels entorns de la Zona Esportiva que té 

un pressupost d’execució per contracte de 251.634,31€ (IVA inclòs).  
 
Segon.- Publicar aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el 

DOGC i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.  
 
 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

 
 
 



 

9.2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
simplificada de les obres del Projecte d'urbanització dels entorns de la zona esportiva (POUSC 
2020-2024). 

 
Antecedents  
 

Resulta necessari iniciar els tràmits per la realització de les obres contemplades en el projecte 
d'urbanització dels entorns de la zona esportiva, redactat per l’arquitecte Sr. Santiago Prat Gual per 
encàrrec de l’Ajuntament de Breda. 

 
L’Ajuntament de Breda no té la capacitat suficient de mitjans humans i ni materials per executar les 
obres amb mitjans propis, per tant resultat necessari contractar les obres, mitjançant licitació pública, 

a una empresa suficientment capacitada.  
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l'article 13 de la 

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

 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 
regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert,  tramitació simplificada, amb 

diversos criteris d’adjudicació.  
 
Vist que consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció i l’informe de fiscalització prèvia 

favorable amb observacions. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117  
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 

l’expedient de contractació.  
 
Legislació aplicable 

 
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.  
 

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 

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

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

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contemplades en el projecte  d'urbanització 
dels entorns de la zona esportiva (POUSC 2020-2024), redactat per l’arquitecte Sr. Santiago Prat 

Gual, que te un pressupost base de licitació de 207.962,24 euros  més IVA (total:  251.700,00 euros).   
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 

mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada, aplicant criteris automàtics relacionats amb 
el preu i oferiment de millores valorades econòmicament.  
 

Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de vint ies 
hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui 
presentar la seva proposició per licitar.   

 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que 
procedeixin a autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342.60900 ordenació zona 

esportiva (PUOSC 2020-2024), en la que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

 



 

 
 
9.3.- Aprovació de factures ADO 

 
Antecedents de fet 
 

En les dates que a continuació es relacionen, s’han rebut en aquesta Administració les següents 
factures: 
 

  
N. 
d'entrada Data 

N. de 
document 

Import 
total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2022/6 04/01/2022 1 1.278,97 79301724R ALSINA TERRADAS, CARLES 1532 21000 

2 F/2022/15 04/01/2022 

2021-724-

101684313 1.025,34 A25009192 

RED ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS, SAU 

171 

132 

22103 

22103 

3 F/2022/20 10/01/2022 20220005 505,48 B17387051 NASILLARD, S.L. 171 21400 

4 F/2022/22 10/01/2022 feb-22 3.797,71 40950224N ILLA PLA. LLUÍS 1531 21000 

5 F/2022/28 13/01/2022 1349 740,76 B58495656 MODFU, SL 171 21000 

6 F/2022/75 19/01/2022 2 2.299,00 77908922X 
FUGAROLAS CLEMENTE,  
PERE 338 2260906 

7 F/2022/86 25/01/2022 4048107540 564,89 A08472276 WÜRT ESPAÑA, S.A. 171 21000 

8 F/2022/107 28/01/2022 

RFL22-

0119220 1.805,94 A79216651 

LEFEBVRE-EL DERECHO, 

S.A. 920 22799 

9 F/2022/114 30/01/2022 22004 482,79 40289919Z BOHILS VIÑALS, PERE 1531 21000 

10 F/2022/115 30/01/2022 22003 707,85 43672794A BOHILS VIÑALS, JOAN 323 2120001 

11 F/2022/118 31/01/2022 22/013123 1.892,44 A08722076 CRISTALLERIA MORATO, S.A. 333 21200 

12 F/2022/138 07/02/2022 A/1061 910,40 E17983321 JOAN CASTRO VELASCO, CB 912 22601 

13 F/2022/139 07/02/2022 224 707,66 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 323 2120001 

        16.719,23         

 
Consta a l’expedient un informe d’omissió de la funció fiscalitzadora de secretaria-intervenció que fa 

constar les següents consideracions que tenen la condició d’objeccions al procediment:   
 
- Es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 500 

euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les bases 
d’execució del pressupost.  
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 

no han d’anar finançades per tercers.  
-  Les factures i l’obligació de pagament només pot ser reconeguda mitjançant la  tramitació d’un 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC) plenari, tal com disposa l’informe del Tribunal de 

Comptes.  
 
A la vista de l’informe d’intervenció, i valorades les observacions i objeccions al procediment, els 

membres que composen la Junta de Govern consideren que les prestacions ja han estat realitzades i 
les factures han estat conformades pels regidors i per les regidores responsables de l’àrea  de 
despesa, donant conformitat a la prestació d’acord amb les ordres donades pels propis regidors; i vist 

que la tramitació d’un expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat de ple dret del procediment 
paralitzaria el servei, es proposa que les factures siguin reconegudes i liquidades a favor dels tercers 
per evitar enriquiments injustos i l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  

 
Fonament de dret 
 

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

decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2022 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’a dopció dels següents acords:  
 
Únic.- Aixecar l’objecció d’Intervenció i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic 

acte administratiu les despeses de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, 
d’un import total de 16.719,23 euros. 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
 



 

9.4.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció de polítiques locals d'habitatge a la Diputació de 
Girona de 2022 
 

Antecedents 
 
La Diputació de Girona té aprovada una convocatòria de subvencions per a ajuntaments destinades 

al finançament d’estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. 
 
S’ha rebut de Social House la proposta de Tècnic d’Habitatge sol·licitada amb un pressupost total de 

8.712,00€ (7.200,00€ + IVA) pels mesos d’abril a desembre de 2022.  
 
La bases reguladores de la subvenció estableixen la concessió màxima d’un 80% del pressupost 

d’execució, pel que es preveu sol·licitar una subvenció de 6.969,60€.  
 
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 6.969,60€ per al finançament d’estudis, plans, 

programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. 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  

 
 
9.5.- 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 rajoles 

44911000-

9 

342 

2120003 
B44259307 

Terraklinker 

SLL 
1.177,41€ 21% 1.424,67€ 

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

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

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

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

 
9.6.- Aprovar l’adjudicació de contractes menors d’obres pel soterrament i grapat del cablejat 
elèctric plaça de la Vila 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern de data 27 de setembre de 2021 va aprovar la contractació de Endesa 
Distribución Eléctrica SL pel soterrament de les línies elèctriques de la P laça de la Vila per un import 
de 29.658,13 euros (IVA inclòs). 

 
Posteriorment, per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000769 de data 5 d’octubre de 2021 es va 
aprovar la modificació de la memòria valorada de les obres per un import de 20.454,78 euros (IVA 

Inclòs), i mitjançant acord de la Junta de Govern de data 13 d’octubre de 2021 es va desistir de 
l’esmentat contracte menor prèviament aprovat i es va tornar a adjudicar pel nou import (exp. 
X2021001944). 

 
Aquestes contractacions no varen ser comptabilitzades dins el pressupost 2021 per manca de gestió 
econòmica i posteriorment, ja dins l’anualitat 2022, s’ha aprovat l’expedient X2022000211 de 

modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdits amb finançament afectat, que 
incorpora al pressupost 2022 la totalitat del crèdit per executar l’actuació dins la present anualitat.  
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora uns 
pressupostos d’empreses suficientment capacitades per l’execució del contracte, i la proposta que 
s’adjudiqui mitjançant contractes menors a diferents empreses . 

 
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 ha de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 

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

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



 

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament amb observacions sobre 
el procediment i la naturalesa de la prestació.   
 

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

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

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

 
Primer.-  Desistir del contracte menor adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 13 
d’octubre de 2021 a Endesa Distribución Eléctrica SL pel soterrament de les línies elèctriques de la 

plaça de la Vila per un import de 20.454,78 euros (exp X2021001944), atès que l’Ajuntament no ha 
realitzat la deguda gestió econòmica ni comptabilització de la fase de la despesa (AD) a càrrec del 
pressupost 2021.  

 
Segon.- Adjudicar els contractes menors d’obres que es relacionen 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 

Soterrament 
de les línies 
elèctriques 
de la Plaça 

de la Vila 

45232200-
4 

336.61906  B82846817 
Endesa 
Distribución 
Eléctrica SL 

16.904,78 3.550,00 20.454,78 

Treballs 
d’adequació 
instal·lació 

caseta 

45232200-
4 

336.61906 B82846817 

Edistribución 

Redes 
Digitales 

3.143,87 660,21 3.804,08 

Feines per 
col·locar 
caixes a les 

façanes 

45232200-
4 

336.61906 77903290J 
Joan Durbau 
Palafolls 

4.640 974,40 5.614,40 

Instal·lació 
elèctrica 
caixes 

façanes 

45232200-
4 

165 21000 43674480X 

José Manuel 

Sanchez 
Marmolejo 

5.793,08 1.216,55 7.009,53 

 
Tercer.- Una vegada realitzades les prestacions, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau , el 
seu pagament. 

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

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

 
Sisè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

9.7.- Aprovar la convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda 
per l'anulitat 2022 
 

Antecedents 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 31 de gener de 2022, va acordar 
aprovar la modificació de les Bases reguladores dels pressupostos participatius de Breda.  

 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia per part  de secretaria intervenció amb 
observacions.  

 



 

S’ha redactat la convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per 
l’anualitat 2022, condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de les Bases reguladores del 
procés, en els termes següents:  

 
“Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 
2022 

 
Període de presentació de les propostes: del 14 de febrer al 14 de març 
 

Període de filtratge de propostes: del 15 de març al 14 d’abril 
 
Sessions de presentació de propostes: 22 d’abril 

 
Canvis en el pressupost: 7 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la sessió de presentació 
de propostes. 

 
Votacions: Del 6 al 22 de maig 
 

Escrutini i proclamació de resultats: 23 de maig  
 
Implementació de la proposta: anys 2022-2023 

 
Finançament: La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses 
Inversions Reals, concretament a l’aplicació 924_61906 Pressupostos participatius.” 

 
Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana. 
Articles 58, 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activats i Serveis dels ens locals. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.-  Aprovar la Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per 
l’anualitat 2022, en els termes establerts en els antecedents. 

 
Segon.-  Condicionar l’autorització de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 924_61906 
Pressupostos participatius a la prèvia formalització del préstec, que en aquest cas opera com a 

finançament afectat a la inversió. . 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats la present convocatòria.  

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
9.8.- Aprovar contracte menor d'obres 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Instal·lació d’una 
ampliació del 

videoporter de 
l’espai jove 

45232200-

4 
333 21300  43674480X 

Josep Manel 
Sanchez 
Marmolejo 

695 145,95 840,95 

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

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

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

 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

10.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte que 

en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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