
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000008 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 de febrer de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:30 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 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 JGL2022000006 i 
JGL2022000007, de 7 i 14 de febrer, 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 JGL2022000006 i JGL2022000007, de 7 i 14 de febrer. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- 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 e ls 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 

Canviar vorera c/ 
Montseny 

45233340-
4 

1532_21000 B66556804 
Ideal King 

projects, SL 
7.580,00 21% 9.171,80 

 

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  
 
 

3.0.- 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 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 

Construcció d'una 
paret al magatzem 

municipal 

45000000-
7 

920_21200 B66556804 
Ideal King 

projects, SL 
1.462,00 21% 1.769,02 

 
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 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 següen ts 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 

Canvi cablejat 

OAC 
45314320-0 920_21200 B17937434 

Brecubat, 

SL 
825,68 21% 999,07 

 



 

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 
 

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

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

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

- Format acabat: A4 (210 x x297 mm) 
- (Obert: 420 x 594 mm) 
- Suport: Estucat volum de 100g 
- Impressió: 2 cares a 1 tinta (negra) 

- 2 fulls plegats, encartats i replegats 
 
La impressió de 1.800 butlletins té un cost total de 683,10€ (621,00€ més 62,10€ d’IVA).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’aplicació del pressupost de l’any 2021. 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Impressió del 
butlletí municipal 

L’Àgora, 46 

79823000-
9 

920 22001 A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella SA 

621,00€ 10% 683,10€ 

 



 

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 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 sec tor 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 

Canviar columna 
lluminària per 

col·lisió 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

1.230,62 21% 1.489,05 

 
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 menes ter, per dur a terme aquest acord.  
 

Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 



 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
7.0.- Aprovar el contracte menor 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 est imat 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 

50 malles d'acer per 
vials 

14622000-
7 

1532_21000 B58495656 Modfu, SL 1.025,00 21% 1.240,25 

 

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 un contracte menor de subministrament de l'àrea de promoció econòmica 
 
Antecedents 

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

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupos t, 

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Senyal 
d’orientació 
urbana 

31523200-

0 

4311 

2260913 
B62175575 

Serveis Vials 

del Vallès SL 
906,78€ 21% 1.097,20€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
9.0.- 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Material 
esportiu 

374 00000-
2 

342 
6320000 

B50301217 
Elk Sport 
Distribuciones 

S.L. 

2.981,54€ 21% 3.607,66€ 

 
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 el contracte menor 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 
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 

Material de 
construcció per 
les voreres 

44110000-

4 
1532_21000 B17829581 

J. Viñas 
Magatzem 
Construcció, SL 

571,94 21% 692,05 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

11.0.- Aprovar la concessió d'una subvenció excepciona l i directa 
 
Antecedents  

 
El passat 18 i 19 de desembre de 2021 es va celebrar a Breda el I Torneig de Nadal d'Escacs Vila de 
Breda, organitzat per l'entitat de recent creació “Breda Escacs”. L'objecte de la present entitat és la 

promoció i difusió de la pràctica dels escacs en l'àmbit local, ja sigui des de la vessant formativa o de 
la vessant competitiva.  
 

A la vista resulta que la pràctica dels escacs és saludable per l'estímul cognitiu i l'aprenentatge de 
competències tals com el pensament estratègic i, en definitiva, el pensament crític-abstracte. En 
aquesta línia, doncs, és d'interès municipal la col·laboració amb totes aquelles entitats que promoguin 

el desenvolupament cognitiu dels nostres vilatans.  
 
Tan sols existeix una entitat municipal que tingui d'objecte social la pràctica esportiva dels escacs, es 

fa justificable la decisió de proposar l'atorgament de la subvenció de manera directa, ja que la 
convocatòria d'àmbit públic poc sentit tindria quan només aquesta entitat és susceptible de ser la 
beneficiada.  

 
Aquesta mateixa entitat és de molt recent creació, per la qual concorren causes de diferent naturalesa 
que fan inviable la capacitat econòmica immediata de l'entitat a organitzar esdeveniments. Altrament, i 

de manera complementària, un cop observat que la despesa que es pretén subvencionar respon a la 
quantia de 90,64 euros, es proposa l'assumpció a través de subvenció directa de la totalitat de la 
despesa derivada de la celebració del I Torneig de Nadal d'Escacs Vila de Breda, això és, 90,64 

euros, que queden degudament justificats mitjançant el principi d'aportació de tiquets i factures.  



 

 
Consta en l’expedient informe de la justificació que versa sobre l'interès públic i la justificació sobre la 
no aplicació dels principis de concurrència i publicitat de la subvenció per concórrer motius suficients 

per la seva justificació de concessió directa, pel que des de l’Alcaldia es proposa el pagament de 
l'import íntegre de les despeses derivades de la celebració de l'esdeveniment del citat torneig 
d'escacs per la via de la subvenció de caràcter extraordinari i de concessió directa a l'entitat "Breda 

Escacs". 
 
Atesa la naturalesa de l’acció i els terminis que s’ha de realitzar l’activitat fa que sigui difícil vincular la 

subvenció a través d’una convocatòria pública, però l’interès públic de la iniciativa justifica 
suficientment que s’atorgui una subvenció excepcional i directa a càrrec de l’aplicació pressupostaria 
920 4800400 destinada a transferències corrents a altres entitats.  

 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha emès informe de fiscalització prèvia amb 
observacions.  

 
Legislació aplicable 
 

Article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Articles 65 a 67 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol. 

Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Breda 2020-2022 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir una subvenció excepcional i directa a l’Associació Breda Escacs, amb CIF 

G67746867, per un import de 90,64 €, en concepte despesa derivada de la celebració del I Torneig 
de Nadal d'Escacs Vila de Breda.  
 

Segon.- Autoritzar, disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920 4800400 
subvencions a altres entitats del pressupost 2022. 
 

Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública a l’E-tauler de la Corporació, durant un 
període de 20 dies hàbils, per tal que qualsevol persona interessada formuli les reclamacions o 
objeccions que consideri oportunes. En cas que no es presentin al·legacions, els acords esdevindran 

aprovats amb caràcter definitiu, i es procedirà a reconèixer l’obligació de pagament.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement  

i als efectes pertinents 
 
Cinquè.- Notificar a l’Associació Breda Escacs, amb CIF G67746867, els presents acords pel seu 

coneixement i informar-ne, als representants, que cal aportar l’alta de creditor per poder fer efectiu el 
pagament, quan s’aprovi. 
 

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

 
 
12.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció en el marc del programa de Suport Econòmic per 

a la Millora de les Condicions i els Estils de Vida Pm07 de DIPSALUT 
 
Antecedents 

 
Els ajuntaments són l’Administració pública més propera a la ciutadania. Aquest fet genera, en molts 
casos, una capacitat de resposta més ràpida i més ajustada a les necessitats de les persones. No 

obstant això, els municipis tenen limitats els seus recursos econòmics i l’establiment de prioritats fa 
que alguns programes quedin relegats a segon terme. 
 

Dipsalut vol promoure que les actuacions orientades al benestar de la població estiguin en l’agenda 
d’accions de tots els municipis de la demarcació. Per això oferim suport econòmic als ajuntaments 
que fan un esforç en: 

  



 

• La promoció de la salut i la qualitat de vida  
S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva 
que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats 

i les actituds de les persones i les comunitats. 
 
• El foment de la inclusió social i la convivència  

S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida 
(educació, treball, habitatge...) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.  
 

El programa de Suport Econòmic per a la Millora de les Condicions i els Estils de Vida facilita la 
realització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ja que: 
 

 ODS 3 (salut i benestar): proposa actuacions adreçades a garantir una vida sana i a 
promoure el benestar per a tothom i en totes les edats. 

 ODS 1 (posar fi a la pobresa en totes les seves formes): es centra especialment en aquelles 
persones que viuen en situacions més vulnerables a través de mesures que facilitin el seu 

accés als recursos i als serveis bàsics . 
 
Les Bases es van publicar al BOP de Girona núm. 83, de 30 d’abril de 2019, i la convocatòria es 

publica al BOP de Girona, núm. 31, de 15 de febrer de 2022, defineixen com a objectius del 
programa:  
 

 Promoure que es garanteixin de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets 
Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen 
drets econòmics i socials. 

 Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no 
competitiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de 
necessitat, vulnerabilitat o exclusió social. 

 Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i 

del lleure educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es t robin en 
situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social. 

 Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, 

estils de vida saludables o el seu benestar. 

 Promoure les activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social. 

 Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible. 
 
S’atorga una única ajuda anual per a activitats de promoció de la salut i el benestar i per accions que 

lluitin contra la pobresa i l’exclusió social que es realitzin entre l’1 d’agost de 2021 i el 31 de juliol de 
2022. 
 

L’Ajuntament té contractada la gestió del servei de Taller d’activitats recreatives d’estimulació 
cognitiva i animació sociocultural a Breda, amb un cost anual de 18.000,00€ 
 

El percentatge màxim de subvenció sobre la base subvencionable, en funció de la població, és del 
80% en municipis d’entre 1.501 i 8.000 habitants, el que correspon a un import de 14.400,00€.  
 

La convocatòria determina que la quantia màxim de la subvenció es fixarà en funció del tipus 
d’activitat i habitants del municipi, i o podrà superar els imports de 12.500,00€ en municipis de fins a 
15.000 habitants en projectes/activitats municipals orientades a la millora, garantia o 

desenvolupament dels Drets Humans, especialment dels Socials, Econòmics i Culturals i/o que 
incorporin la perspectiva dels Determinants socials de la Salut i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 

 
Legislació aplicable 
 

Bases es van publicar al BOP de Girona núm. 83, de 30 d’abril de 2019 
Convocatòria es publica al BOP de Girona, núm. 31, de 15 de febrer de 2022 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

Llei 39/2015, d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  
 



 

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.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 12.500,00€ per activitats i despeses del municipi en 
el marc del programa Pm07, de Dipsalut de suport econòmic per a la millora de les condicions i els 
estils de vida. 

 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

13.0.- Aprovació del calendari de vacances del personal laboral brigada de serveis 
 
Antecedents  

 
Presentada la proposta de vacances per part del personal laboral de Brigada de Serveis.  
 

Legislació aplicable  
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 

l'empleat públic (EBEP),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar el calendari de les vacances segons quadre següent, amb el ben entès que poden 
ser modificades per la corporació si ho requerís el servei. 
 

Permisos dies hàbils 
 
Francisco Aguilera Clement 

Dies Núm. 

Del 28 de febrer al 13 de març 10 dies 

Del 17 d’octubre al 2 de novembre 12 dies 

TOTAL 22 dies 

 

Juan Diaz Martín* 

Dies Núm. 

Del 18 al 31 de juliol  10 dies 

Del 17 al 30 d’octubre 10 dies 

5, 7 i 9 de desembre 3 dies 

TOTAL 23 dies 

 
Adrià Fernández Olivé  

Dies Núm. 

Del 12 al 25 de setembre 10 dies 

Del 7 al 20 de novembre 10 dies 

16 i 17 d’agost 2 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Susana Solano Siaka 

Dies Núm. 

Del 25 al 31 de juliol 5 dies 

Del 5 al 21 d’agost 10 dies 

Del 31 d’octubre al 6 de novembre 4 dies 

5, 7 i 9 de desembre 3 dies 

TOTAL 22 dies 

 

Alberto González Lanchazo 

Dies Núm. 

Del 8 al 21 d’agost 9 dies 

Del 3 al 16 d’octubre 9 dies 

Del 27 al 30 de desembre 4 dies 

TOTAL 22 dies 



 

 
 
Isaac Fernández Olivé    

Dies Núm. 

Del 15 al 24 de juliol 6 dies 

Del 22 d’agost al 4 de setembre 10 dies 

Del 23 al 30 de desembre 5 dies 

TOTAL 21 dies 

 

Siring Balde * 

Dies Núm. 

Del 4 al 29 d’abril 18 dies 

Del 2 al 6 de maig 5 dies 

TOTAL 23 dies 

 
Xavier Viñals Lozano 

Dies Núm. 

Del 8 al 28 d’agost 14 dies 

Del 27 de desembre al 5 de gener 8 dies 

TOTAL 23 dies 

 
* un dia més per antiguitat 

 
Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement.  
 

Tercer.- Qualsevol modificació proposada pels administratius ha de comptar amb el vist i plau de 
l’alcalde.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord . 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
14.0.- Assumptes urgents 
 

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

14.1.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament d'una bestreta de la subvenció nominativa 
2022 a Dones 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: 
-  l’Associació Dones de Breda es compromet, entre d’altres, a organitza anualment el 

pessebre vivent les anualitats entre 2020 i 2022 

 
- l’Ajuntament de Breda es compromet a consignar la quantitat de 1.200,00€ 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 4800102, la quantitat de 
1.200,00€ en concepte de Subvenció pessebre vivent.  
 



 

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. 
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 334 4800102 del pressupost municipal 
2022.  
 

Segon.- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 840,00€ corresponents al 70% de l’import de 
la subvenció concedida per conveni específic amb l’associació Dones de Breda, amb CIF 
G55001234. 

 
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  
 
 

14.2.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa OKTITANS 
SL, per a la promoció de l’esport a Breda i l’organització del Campus Oktitans Ramon Benito 
2022. 

 
Antecedents 
 

L’empresa OKTITANS SL, amb CIF B17849597, representada pel Sr. Ramon Benito Martínez, amb 
NIF 77610859G, dedicada a l’organització d’esdeveniments esportius té interès, en què li sigui cedit 
l’ús de la pista, vestidors i la part de d’alt del pavelló poliesportiu, les piscines municipals, el camp 

d’esports municipal i l’Escola Montseny per a la realització del Campus Oktitans Ramon Benito del 3 
al 17 de juliol del 2022. 
 

L’Ajuntament de Breda té interès en promocionar l’esport al municipi, i és el titular del Pavelló 
Poliesportiu Municipal, les Piscines Municipals i el Camp d’esports municipals, immobles destinats al 
desenvolupament d’actes esportius, situats a l’avinguda Catalunya, s/n, i l’Escola Montseny, immoble 

destinat al desenvolupament d’actes educatius, situat al passeig de les Escoles, 26. 
 
L’Ajuntament de Breda proposa a OKTITANS SL la subscripció d’un conveni per a la promoció de 

l’esport a Breda i l’organització del Campus Oktitans Ramon Benito 2022. 
 
Fonaments de dret 

 
Disposició addicional quinta de la Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya.  

 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i OKTITANS per a la 

promoció de l’esport a Breda i l’organització del Campus Oktitans Ramon Benito 2022, d’acord amb el 
text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT A BREDA I L'ORGANITZACIÓ DEL CAMPUS 
OKTITANS RAMON BENITO 2022 BREDA 
 

Breda, REUNITS  
 
D'una part, el Sr. Dídac Manresa Molins, major d'edat amb DNI 45548071K en la seva condició 

d'alcalde de I ‘Ajuntament de Breda amb CIF: P 1703000 H  
 
De altre part, el Sr. Ramon Benito Martínez, major d'edat, amb DNI 77610859G en la seva condició 

de representant de "empresa Oktitans s.l. amb CIF B17849597, en la seva condició de director del 
Campus Oktitans Ramon Benito 2022 Breda.  
 

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

MANIFESTEN –  
 
1. Que l’Ajuntament de Breda té interès en promocionar l’esport al municipi i és titular del Pavelló 

Poliesportiu Municipal, les Piscines Municipals i el Camp d'Esports municipals, immobles destinats al 
desenvolupament d'actes esportius, situats a l’Avinguda Catalunya, s/n, i Escola Montseny, immoble 
destinat al desenvolupament d'actes educatius, situat al passeig de les Escoles, 26.  
 

2. Que OKTITANS S.L. és una empresa dedicada a la organització d'esdeveniments esportius i ha 
manifestat el seu interès, en què li sigui cedit I ‘ús de la pista, vestidors i la part de dalt del pavelló 
poliesportiu, de les instal·lacions de les piscines municipals, de les ins tal.lacions de l’Escola Montseny 

per a les activitats previstes del Campus i per fer les pernoctacions, així com el patí de les escoles i 
l’ús de les les taules i cadires per esmorzar, dinar i sopar. També sol.licita que li sigui cedit  I ‘ús del 
camp de gespa del Camp d'Esports municipals i el camp de fútbol sorra.  

3. Que, per aquest motiu, ambdues parts han arribat al present acord que recull les condicions en 
base a les que s’ha de regir la cessió i que es fonamenta en els següents  
 

PACTES  
 
PRIMER. L'Ajuntament de Breda cedeix temporalment. L'ús del Pavelló Poliesportiu Municipal, les 

Piscines Municipals, el Camp de Futbol de Sorra i el Camp d'Esports Municipals, situats a Avinguda 
Catalunya, s/n, i "Escola Montseny, situat la passeig de les Escoles, 26 per a la celebració del 
Campus Oktitans Ramon Benito 2022 Breda, que es desenvoluparà els dies següents:  

 
• Del dia 3 al 17 de juliol del 2022.  
 

SEGON. L'ús de les diferents instal·lacions desenvoluparà de la manera següent:  
 
• Pista poliesportiva: espai d'entrenaments  

 
• Vestidors: espai d'adequació de la vestimenta i neteja.  
 

• Part de dalt del Pavelló: espai on realitzar els àpats d'esmorzar, dinar i sopar de la mainada.  
 
• Piscines municipals: utilització segons planificació i disponibilitat de les instal·lacions, sempre en 

grups reduïts al matí de 20/25 persones i amb monitors responsables del grup de 10 a 13:30 i 16 a 
19:30.  
 

• Camp de Futbol de Sorra per tal de realitzar entrenaments al matí durant les dues setmanes..  
• Camps d'esports municipal: ús del camp de gespa municipal dos dies, entre el 3 i el 17 de juliol de 
2022, de 16:00 a 18:00.  

 
• 6 aules de l’Escola Montseny: espai dormitori, 4 de dormitoris, 1 de material samarretes, 1 per joc 
play-wii-jocs electrònics.  

 



 

• Pati de Escola Montseny: activitats i jocs dimarts i dijous a la tarda de 15 a 17 h i de nit de 22 a 24 h.  
 
Respectant en tot moment la normativa d'ús del local, i qualsevol altra normativa a la que pugui estar 

subjecte el desenvolupament de I‘activitat. 
 
TERCER. El cessionari declara conèixer les característiques i estat de conservació de les diverses 

instal·lacions i immobles i acceptar-les expressament. El cessionari es compromet, conscient de les 
activitats que es desenvolupen en cadascun dels immobles a utilitzar, a respectar les instal·lacions i a 
deixar-les en un bon estat al finalitzar l 'activitat.  

 
QUART. Que OKTITANS S.L., com a responsable del Campus Oktitans Ramon Benito 2022 BREDA, 
es fa directe i exclusivament responsable de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar, a 

persones o coses o al propi immoble, en la mesura que derivin de l’activitat exercida.  
 
CINQUÈ. Que la gestió i organització del Campus d'Hoquei i de les corresponents activitats són a 

càrrec de l’interessat, el qual ha d'aportar tots els materials, instruments i elements necessaris per al 
correcte funcionament del Campus, atenent que l’activitat serà exercida en tot moment amb 
indemnitat de I ‘Ajuntament. L'entitat organitzadora o l’entitat promotora haurà de contractar una 

assegurança d'accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim 
de 3005,06 € en cas de mort i un capital mínim de 6010,12 € per invalidesa d'accident. L'entitat 
organitzadora o Identitat promotora té 'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil 

per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de temps Lliure amb uns límits 
mínims de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 € per sinistre. La Generalitat de Catalunya podrà 
actualitzar anualment els límits fixats las dos apartats anteriors mitjançant un decret. Es cas que I 

‘entitat organitzadora o promotora de I ‘activitat estigués federada o formés part d'un moviment o 
associació podran ser aquestes federacions, moviments o associacions les que formalit zin els 
contractes d'assegurances esmentades.  
 

SISÈ Aquesta activitat resta subjecte a la normativa reguladora del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de 
regulació de les activitats d'educació en el Lleure en les quals participen menors de 18 anys i que 
preveu tres nous tipus d'activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes 

esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d'educació en el Lleure, 
excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Aquesta 
normativa estableix els requisits mínims que aquestes activitats han de complir necessàriament per i 

durant la seva realització i les obligacions de la persona responsable de l’activitat. Fent les pertinents 
notificacions i complint les diferents ràtios i notificacions necessàries.  
 

SETÈ. OKTITANS S.L. es compromet a concedir, com a prestacions a la cessió d'ús dels locals 
municipals esmentats, les actuacions següents:  
 

• Organització duna festa aquàtica per la festa Major de Breda 2022.  
 
• Organitzar una festa d'inflables terrestres dimarts i aquàtics dijous al col·legi durant les dues 

setmanes que es realitza el Campus pel Casal al matí si ho desitgessin (o similar).  
 
• Publicacions a medis esportius promocionant la població de Breda i sempre portant acompanyat 

CAMPUS OKTITANS RAMON BENITO 2022 BREDA.  
 
• Col·locar el Logotip de l’Ajuntament de Breda a pòsters, tríptic i pàgina web.  

 
• Festa amb algun inflable per alguna festa local (si el necessitessin)  
 

• Descompte especial alhora d’organitzar el Parc de Nadal de Breda 2023.  
 
VUITÈ. El servei de neteja, manteniment i conservació ordinària d'aquestes instal·lacions durant la 

realització del campus és a càrrec de L’interessat.  
 
NOVÈ. Qualsevol divergència o conflicte que es susciti entre les parts respecte el present contracte 

es plantejarà en tot cas davants els jutjats i Tribunals de jurisdicció contenciosa de Girona i 
Catalunya.  
 

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, ambdues parts el signen en dos 
exemplars del mateix valor i efecte, » 
 



 

Segon.- Comunicar el present acord al Sr. Ramon Benito Martínez, amb NIF 77610859G, com a 
representant legal de l’empresa OKTITANS SL, amb CIF B17849597, juntament amb la signatura del 
conveni. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Escola Montseny per al seu coneixement.  
 

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

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

 
Antecedents 
 

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

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

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

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparar vehicle 
electric Goupil 

brigada 

50112100-
4 

171_21400 A58486739 

Grau, 

maquinaria i 
servei integral, 
SA 

2.504,85 21% 3.030,87 

 

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  
 
 

14.4.- Aprovació de factures ADO 
 
Antecedents de fet 

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

 

  

N. 

d'entrada Data 

N. de 

document 

Import 

total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2022/94 27/01/2022 

02 

00000033 590,66 B62145503 

ELECTRICITAT 

BOQUET, S.L. 165 21000 

2 F/2022/95 27/01/2022 

02 

00000034 1089,42 B62145503 

ELECTRICITAT 

BOQUET, S.L. 165 21000 

3 F/2022/152 07/02/2022 20220022 657,50 B17387051 NASILLARD, S.L. 1532 21000 

4 F/2022/198 21/02/2022 0000002 623,45 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

5 F/2022/199 21/02/2022 377 862,16 B17097411 
GESTIÓ GIRONA, 
SLU 920 22799 

        3.823,19         

 

Consta a l’expedient un informe d’intervenció prèvia 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. 

 
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’adopció 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 3.823,19 euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
14.5.- Aprovar el contracte menor de subministrament d’Alcaldia  

 
Antecedents 
 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Plataforma 
EsPublico 

48000000-
8 

920_22799 A50878842 

Espublico servicios 

para la 
administracion, SA 

3.083,97 4% 3.207,33 

Plataforma 
EsPublico 

48000000-
8 

920_22799 A50878842 
Espublico servicios 
para la 

administracion, SA 

342,63 21% 414,58 

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

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

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

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

 
 
14.6.- 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 se güents 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 
Reparar aire 

condicionat Espai 
Jove 

45331200-
8 

333_21300 B62456686 

U3 

instal.lacions, 
SL 

895,20 21% 1.083,19 

 
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  
 
 

14.7.- Incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial, per tramitació indeguda del 
servei de l'OAC, mitjançant procediment simplificat 
 

Antecedents de fet 
 
La Sra. V.B.R ha presentat reclamació de devolució d’11,75 euros pagats per la tramitació d’un 

certificat amb enviament amb pagament de reemborsament per la tramesa d’una documentació 
referent a la taxa del servei de recollida de deixalles.  
 

Vist que consta a l’expedient un informe emès per l’empleada municipal al  servei de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), Sra. MC.L.C en virtut del qual reconeix com error propi la decisió d’enviar 
la tramesa mitjançant un certificat amb reemborsament.  

 
Vist que la Sra. V.B.R ha manifestat la seva disconformitat amb aquest pagament, atès que no era 
preceptiu, ni venia exigit per cap normativa ni ordenança, i per tant va ser una mesura massa onerosa 

per l’interessada, que no té el deure jurídic de suportar.  
 
Vist que a l’expedient queda acreditat la valoració del dany, el pagament efectuat, així com la 

inequívoca relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i el perjudici econòmic , i vist 
que el dret de reclamació no ha prescrit, procedeix iniciar un expedient de responsabilitat patrimonial 
mitjançant un procediment simplificat, tot de conformitat amb el que preveu l’article 96.4 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  



 

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

Legislació aplicable 
 
Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 
Els articles 13, 61, 65, 67, 81, 82, 91 i 96.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

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

Primer.- Admetre a tràmit la reclamació de danys patrimonials presentada pel La Sra. V.B.R i iniciar 
un expedient de reconeixement de responsabilitat patrimonial mitjançant un procediment simplificat.  
 

Segon.- Proposar el reconeixement de la responsabilitat d’aquest Ajuntament en la producció del 
dany a la Sra. V.B.R, atès que ha quedat acreditada la inequívoca la relació de causalitat entre el 
funcionament del servei públic i el perjudici econòmic valorat en 11,75 euros. 

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, que disposarà d’un termini de 10 dies 
per presentar al·legacions contra la tramitació simplificada de l’expedient o qualsevol altre 

circumstància que consideri convenient pels seus interessos.  
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació 929 22699.  
 

Cinquè.- Una vegada realitzats els tràmits d’audiència esmentats, i en el cas que no es presentin 
al.legacions ni reclamacions a l’expedient, es procedirà per l’Alcaldia a reconèixer el pagament de 
11,75 euros. En cas que es presentin al·legacions aquestes seran estudiades i resoltes mitjançant un 

nou acord de la Junta de Govern.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
14.8.- Rectificar error material acord Junta de Govern de data 27 de desembre de 2021 

 
Antecedents  
 

Per Junta de Govern de data 27 de desembre de 2021 es va aprovar la contractació menor de serveis 
pel control de gats ferals 2022, segons el quadre detallat que consta a l’acord.  
 

S’ha detectat un error material en els antecedents de l’acord on consta que les despeses variables de 
desplaçament es facturaran a raó de 0,19 €/Km i ha de ser de 0,24 €/Km.  
 

Legislació aplicable  
 
Article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, pel qual estableix que les AAPP podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.   
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Rectificar l’error material detectat a l’acord de Junta de Govern de data 27 de desembre de 

2021 relatiu a l’adjudicació del Servei de control de gats ferals - 2022, on hi diu: 
 
“A part es facturaran les despeses variables de desplaçament a raó de 0,19 €/km justificat i altres 

despeses materials que es requerissin per prestar el servei.” 
 
Ha de dir: 

 
A part es facturaran les despeses variables de desplaçament a raó de 0,24 €/km justificat i altres 
despeses materials que es requerissin per prestar el servei.  

 



 

Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat als efectes oportuns.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
15.0.- 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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