
 

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

Núm. JGL2022000010 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de març de 2022 

Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:20 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, 3r Tinenta Alcalde 

Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Jose Fernando Palau Masip, Regidor 

Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora 
 
Amb veu i sense vot: 

Jordi Jové 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 JGL2022000008 i 
JGL2022000009, de 21 i 28 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 JGL2022000010 i JGL2022000011, de dates 7 i 14 de març de 2022. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'esports 
 

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 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 

PRESSUP 20234 

Substitució 
desaigua dutxa 
piscina municipal 

45232450-
1 

342 
21200003 

45542038Z 
A.M.R. 
AUNIÓN 

792,27€ 21% 958,65€ 

PRESSUP 20235 

Treballs d’enrajolat 
a la piscina 
municipal 

45262521-
9 

342 
2120003  

45542038Z 
A.M.R. 
AUNIÓN 

3.023,77€ 21% 3.658,77€ 

    TOTAL 3.816,04€ 21% 4.617,42€ 

 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 

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

 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'esports 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

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

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

de menors per la llei de contractes del sector públic.    



 

 
Legislació aplicable  
 

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

REPARAR 
GOTERA 

45261910-
6 

342 
2120002 

B17387051 
NASILLARD 
SL 

1.584,35€ 21% 1.917,06€ 

 

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 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 

Arreglar 
camins 

45233141-
9 

1531_21000 43672794A 
Joan Bohils 
Viñals 

2.395,00 21% 2.897,95 

 
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  
 
 

5.0.- Aprovar un contracte menor de servei de l'àrea d'esports 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei de 
socorrisme i 
monitoratge 

piscines 
municipals 
temporada 2022 

71317200-

5 

341 

2260900 
B17849597 

OKTITANS 

SL 
13.320,00€ 21% 16.117,20€ 



 

 
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  

 
 
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 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 

Canviar columna 
il·luminaria per mal 

estat 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

6.306,23 21% 7.630,54 

 

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  
 

 
7.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de manteniment de l'àrea de promoció econòmica 
 

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

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

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

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

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.    
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Manteniment 

anual Cleveron 
Armari Click & 
Collect 

722 67100-
0 

4311 
2260913 

B96106794 
HMY Yudigar 
Equipamiento 

SLU 

1.325,00€ 21% 1.603,25€ 

 

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 serveis de l'àrea de joventut 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Mural 8M Espai 

Jove 

92312250-

8 

924 

2260907 
71946474J 

Alba Azaola 

Santos 
540,00€ 10% 594,00€ 

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

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

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

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

 
 
9.0.- 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’aques t ajuntament a favor de la Junta de 

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació manteniment 

enllumenat públic c/ 
Montnegre 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

645,30 21% 780,81 

 
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 serveis de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Subsitució cablejat 
elèctric Av. Mossen 
Pere Ribot 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

713,27 21% 863,06 

 

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
11.0.- Aprovar el contracte menor de subministraments 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 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 

Compra de 

maquinària per la 
Brigada de Serveis 

44511310-
1  

171_21300 B61607842 

Tallers 

Agrícola 
Tordera, SL 

1.138,84 21% 1.270,17 

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

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

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

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

 
 
12.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l’àrea de Gent Gran 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament 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 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 

Horts urbans 16160000-4 231 22100 A08964629 Grup Ponç 2015 SA 504,55€ 21% 610,50€ 

 

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  
 

 
13.0.- 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 

Adquisició de 

4 bancs 

39113600-

3 
342 21300  B63768550 

Happyludic 
Playground and 

Urban Equipment 
SL 

839,00€ 21% 1.015,19€ 

 
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  
 
 

14.0.- 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 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 

Pisó compactador 
per la Brigada de 

Serveis 

43315000-
4 

171_21300 B63054225 
J. Riera 
Magatzem 

Contrucció, SL 

2.300,00 21% 2.783,00 

 



 

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

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

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

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

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

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

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

 
Articles 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 

Compra de 
senyals d'alumini 

34992000-
7 

1532_21000 B62175575 
Serveis Vials 
del Vallès, SL 

2.107,56 21% 2.550,15 

 

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  
 

 
16.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses d'organització d'esdeveniments de 
caràcter firal per a l'edició de la Fira del Monestir del 2022 

 
Antecedents  
 

Enguany es celebra la cinquena edició de la Fira del Monestir amb la voluntat que els bredencs 
rememorin una part essencial de la seva identitat i que els visitants coneguin el monestir com un dels 
trets distintius pel desenvolupament i creixement del municipi.  

 
La Fira del Monestir gira a l'entorn de la temàtica de la vida monacal, atès que el municipi de Breda es 
va formar al voltant d'un monestir benedictí. En aquest sentit, a la fira s'hi pot trobar la venda de 

productes fets en monestirs i convents que encara funcionen en  l'actualitat, així com parades 
diverses d'artesania. Amb motiu de la fira s'organitzen un seguit de conferències relacionades amb el 
món monàstic, visites guiades al patrimoni arquitectònic bredenc, exposicions i tallers  de recreació 

històrica. Com que el monestir benedictí de Sant Salvador de Breda va ser fundat per la família 
vescomtal dels Cabrera, a la fira es busca remarcar aquest lligam i és útil per relacionar el patrimoni 
arquitectònic de Breda amb altres elements singulars del territori com poden ser el Castell de 

Montsoriu i  Hostalric.  
 
El pressupost d’organització i desenvolupament de la fira i les activitats que s’hi engloben és de 

12.000,00€ 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat en data 15 de febrer de 2022 la 
convocatòria de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de 

caràcter firal, regulades per les bases publicades, el 10 de febrer de 2021, al BOP de Girona núm. 27. 
 
Valorades les bases i la convocatòria esmentades, atenen que estableixen que les subvencions 

atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i podran finançar 
fins a un màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionada. 
 

Legislació aplicable 
 
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. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

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. 

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal. 

Convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.  
 

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 6.000,00€, per a l’organització de la 5ª Fira del 

Monestir de Breda, a la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 

bases reguladores de la subvenció. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

 



 

17.0.- Aprovació del calendari de vacances dels agents de la Policia Local i dels Guàrdies 
Municipals 
 

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. 
 
Vacances 

 
Gemma Garcia Mañas 

Dies Núm. 

del 14 al 20 de gener 7 dies 

de l’1 al 3 de juliol 3 dies 

del 8 al 11 de juliol 4 dies 

del 16 al 22 setembre 7 dies 

1 dia a decidir 1 dia 

TOTAL 22 dies 

 
Jesús Rovira Alonso * 

Dies Núm. 

del 18 al 24 de febrer 7 dies 

del 12 al 18 agost 7 dies 

del 2 al 8 novembre 7 dies 

2 dies a decidir 2 dies 

TOTAL 23 dies 

 
Ismael Monforte Rams 

Dies Núm. 

del 4 al 10 de març 7 dies 

26 d’agost a l’1 setembre 7 dies 

del 16 al 22 novembre 7 dies 

1 dia a decidir 1 dia 

TOTAL 22 dies 

 

Marc Garcia Hervas 

Dies Núm. 

del 30 de març al 5 abril 7 dies 

del 13 al 19 juliol 7 dies 

del 23 al 29 desembre 7 dies 

1 dia a decidir 1 dia 

TOTAL 22 dies 

 
Sandra Camarasa Navarro 

Dies Núm. 

del 15 al 21 abril 7 dies 

del 24 al 30 de juny 7 dies 

del 23 al 29 novembre 7 dies 

1 dia a decidir 1 dia 

TOTAL 22 dies 

 



 

 
Manolo Herrero Herrero * 

Dies Núm. 

del 27 de juliol al 2 agost 7 dies 

del 2 al 8 desembre 7 dies 

del 26 al 31 desembre 6 dies 

6 dia a decidir 6 dies 

TOTAL 26 dies 

 
* amb dies de més per antiguitat 

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

Tercer.- Qualsevol modificació proposada pels Agents de la Policia Local o dels Guàrdies Municipals 
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  

 
 
18.0.- Assumptes urgents 

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

 
 
18.1.- Aprovar la resolució de les sol·licituds de subvencions per incentivar la participació a la 
rua de Carnaval de Breda per l’any 2022 

 
Antecedents 
 

D’acord amb les Bases reguladores de la concessió de subvencions als participants de la rua de 
Carnaval de Breda publicades al BOPG número 28, d’11 de febrer de 2020.  
 

Segons estableix el Decret 2022DECR000081, de 2 de febrer, pel que s’aprova la convocatòria de les 
subvencions per incentivar la participació a la rua de Carnaval de Breda per l’any 2022.  
 

En data 2 de març de 2022 s’emet informe tècnic amb el vist i plau de la regidoria de Festes pel que 
es proposa resolució sobre les sol·licituds presentades. 
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable de Secretaria-intervenció. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
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. 
Articles 122 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres , 

activitats i serveis dels ens locals. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 

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

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 resolució de les subvencions als participants de la rua de Carnaval 2022 
següents: 



 

 

Núm. Registre Nom Comparsa Import per carrossa 
Import per 
comparsa 

IMPORT 
TOTAL 

E2022000555 ABF Ramat del 
2015 100,00 50,00 150,00 

E2022000577 MMC Genet d’estruç 0,00 50,00 50,00 

E2022000706 EST Cerditas Yeye 100,00 50,00 150,00 

E2022000723 SCR Breda Circus 100,00 50,00 150,00 

E2022000730 RGT Sticks 100,00 50,00 150,00 

 

Segon.- Acceptar la renúncia presentada per: 
 

Núm. Registre Data Registre Nom Comparsa 

E2022000654 14/02/2022 EPF Can Pixa 

 
Tercer.- No concedir la subvenció sol·licitada per no participació a la rua de Carnaval a: 

 

Núm. Registre Data Registre Nom Comparsa 

E2022000593 10/02/2022 APB Kokos 

 
Quart.- Autoritzar els pagaments de subvencions amb càrrec a la partida pressupostària 338-
4800400 en les quantitats i a les interessades següents: 

  

Núm. Registre Nom Comparsa IMPORT TOTAL 

E2022000555 ABF Ramat del 2015 150,00 

E2022000577 MMC Genet d’estruç 50,00 
E2022000706 EST Cerditas Yeye 150,00 

E2022000723 SCR Breda Circus 150,00 

E2022000730 RGT Sticks 150,00 

 

Cinquè.- Notificar la present resolució a les representants de les diverses comparses per tal que 
aportin, en el termini màxim de 10 dies hàbils, el document d’alta de creditor per tal que els sigui 
abonada la quantitat concedida. (Les comparses poden presentar més d’un document d’alta de 

creditor per tal que el pagament es realitzi fraccionat entre els diferents membres). Si aquest 
document no ha sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja està en possessió de 
l’Ajuntament, no caldrà aportar-lo de nou. 

 
Sisè.- Comunicar als serveis comptables de la corporació la present resolució pel seu coneixement i 
als efectes oportuns.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
18.2.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'esports 
 

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

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

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

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

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

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

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 



 

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Subministrament i 

instal·lació. 
Manteniment integral 
de la gespa artificial 

del camp de futbol 11 

 
45212290-
5 

342 

2120001  
B64797970 

Gama 
Exteriores 
SL 

785,21€ 21% 950,11€ 

 
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  
 

 
18.3.- 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 següents acords:  
 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de 

formigó 

44114000-

2 
1532_21000 B62617782 

Hormigones 

Salicart, SL 
712,00 21% 861,52 

Compra de 
formigó 

44114000-
2 

1532_21000 B62617782 
Hormigones 
Salicart, SL 

1.376,50 21% 1.665,57 

 
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  

 
 
18.4.- Aprovar la programació de l’Hora del Conte 2022 

 
Antecedents 
 

Des de la Biblioteca de Breda s’ha programat les sessions de l’Hora del Conte per aquest 2022:  
 

DATA  INTÈRPRET I COMPANYIA CIF O DNI TÍTOL CONTE 

23/02/2022 La Senyoreta. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "Contes que bateguen" 

30/03/2022 Cristina Noguer. Creixent Amb Art 79350017V "Bitxos i cuques" 

20/04/2022 Meri Yanes. Meritxell Yanes Font 40341215C "Es busca drac" 

29/05/2022 Clara Ribatallada. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "Contaller" 

28/09/2022 Albert Quintana Tarrés. Gra de Sorra 40328288L "Emociona't" 

26/10/2022 Piruleta Contes. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "La castanyera vol ser rockera" 

30/11/2022 Borinot Groc. Dolors Arqué Rabionet 77899866Q "Fem dentetes amb miss croquetes” 

14/12/2022 La Senyoreta. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "Ka ke ki kontes" de Nadal 

 
Tots els espectacles proposats formen part del catàleg d’Escènics, una plataforma de promoció de les 

arts escèniques i la música que posa en relació, d'una manera directa i innovadora, l'oferta artística 
disponible a les comarques de Girona amb els ajuntaments, biblioteques, equipaments culturals, 
centres cívics, associacions o particulars que busquen espectacles per programar.  

 
Tal i com estableixen les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural part de la 
despesa en cultural anual ha de destinar-se a la contractació de promoció de la cultura i alhora a 

contractar propostes incloses en el catàleg d’Escènics. 
 
La despesa prevista segons el servei de biblioteca és de 1.793,46€, amb el detall següent:  

 

INTÈRPRET I COMPANYIA CIF O DNI TÍTOL CONTE IMPORT 

La Senyoreta. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "Contes que bateguen" 242,00 € 

Cristina Noguer. Creixent Amb Art 79350017V "Bitxos i cuques" 225,20 € 

Meri Yanes. Meritxell Yanes Font 40341215C "Es busca drac" 220,00 € 

Clara Ribatallada. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "Contaller" 187,55 € 

Albert Quintana Tarrés. Gra de Sorra 40328288L "Emociona't" 220,00 € 



 

Piruleta Contes. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "La castanyera vol ser rockera" 199,65 € 

Borinot Groc. Dolors Arqué Rabionet 77899866Q "Fem dentetes amb miss croquetes” 257,06 € 

La Senyoreta. Músics de Catalunya, SCCL F17678640 "Ka ke ki kontes" de Nadal 242,00 € 

 

El pressupost municipal estableix en l’aplicació 3321 2260902 una partida de 2.000,00€ per activitats 
culturals – Biblioteca, pel que la despesa proposada no supera la prevista.  
 

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

 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 

 
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 programació de l’Hora del Conte proposada des de la Biblioteca de Breda amb el 
vistiplau de la regidoria de Cultura 

 
Segon.- Comunicar els presents acords al servei de biblioteca i als serveis comptables de la 
corporació, pel seu coneixement i efectes oportuns. 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
18.5.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció de suport a les actuacions de condicionament i 

millora en equipaments esportius municipals 
 
Antecedents 

 
En data 4 de gener de 2022 es publiquen al BOP de Girona, núm. 2, l’edicte d’aprovació de les bases 
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per la finançament de l’acció de promoció i 

foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.  
 
Aquestes bases tenen entre les seves finalitats el Programa A. Suport als municipis per a la promoció 

i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport que inclou l’A3. Suport a les actuacions de 
condicionament i millora en equipaments esportius municipals.  
 

En data 28 de febrer de 2022 es publica al BOP de Girona, núm. 40, l’edicte d’aprovació de la 
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents programes de 

suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 

Des de l’àrea d’Esports es preveu l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp 
d’esports municipal, per tal de millorar la pràctica esportiva. 
 

El cost estimat de les obres a desenvolupar és de 47.740,48€ (39.454,95€ + 8.285,53€ d’IVA).  
 
Les bases esmentades estableixen un import màxim de 10.000,00€ de subvenció per pressupostos 

de 20.001,00€ a 39.999,99€. 
 
Legislació aplicable 

 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.  

Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 
l’esport a les comarques gironines. Anualitat 2022 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 10.000,00€, al Servei d’Esports de la Diputació de 

Girona, per l’execució de les tasques de substitució de l’enllumenat del camp d’esports municipal . 
 
Segon.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació pel seu coneixement 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
18.6.- Aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa A1 Suport a les despeses derivades de 
la gestió dels equipaments esportius 2022 de la Diputació de Girona 

 
Antecedents 
 

El Servei d'Esports de la Diputació de Girona contribueix al foment i la promoció de l'activitat 
físicoesportiva per la millora de la qualitat de vida com a eina de promoció esportiva, turística, 
econòmica i de cohesió social. 

 
Les principals línies d'actuació són: 

 Suport per la dinamització de l'esport als municipis i a les entitats esportives.  

 Col·laboració en aquelles activitats fisicoesportives adreçades als diferents col·lectius de 

ciutadans i ciutadanes. 

 Contribuir a la recerca i millora de la formació dels agents esportius locals.  

 Impuls d'una Taula provincial de tècnics esportius. 
 

Inclòs en els serveis i activitats del Servei d’Esports trobem el Programa A1. Suport a les despeses 
derivades de la gestió dels equipaments esportius (2022). 
 

Aquest programa té per objecte donar suport econòmic als municipis per al finançament de les 
despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius municipals ubicats a la demarcació de 
Girona. 

 
Són subvencionables les despeses derivades de la gestió de l’equipament esportiu, i concretament:  

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma 

- Despeses de personal del servei 
- Revisió d’extintors i altres equipaments 
- Despeses de material fungible 

- Despeses de serveis contractats  
 
Aquesta corporació es fa càrrec de les despeses derivades de la gestió dels equipaments del camp 

d’esports, pavelló poliesportiu municipals i les piscines municipals, amb un cost anual de 54.642,44€  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 

municipal i de règim local de Catalunya. 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 

promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.  
Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 
l’esport a les comarques gironines. 

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

Primer.- Sol·licitar una subvenció de 5.000,00€ pel Programa A1. Suport a les despeses derivades de 
la gestió dels equipaments esportius (2022) de la Diputació de Girona.  



 

 
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada.  
 

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

 
 
18.7.- Proposta d’adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).  
 
Antecedents 

 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, 

i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la 

selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinac ió a les entitats locals 
de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades:  
 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.  
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.  
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.  

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 
 
En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes les 

empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de 
recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb 
les empreses seleccionades, abans relacionades. 

 
Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar la 
Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el 

corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb número de referència 
2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el 

procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que 
deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades  i va adjudicar els 
lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes 

electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el 
consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà 
adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA 

CLIENTES SAU pel lot 3.  
 
En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries dels lots 

1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el 
procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 

Vist que l’Ajuntament de Breda ha estat adherit durant els darrers anys a l’ac ord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i vist que una 
vegada finalitzat l’anterior contracte derivat, ha de tornar a subscriure els acords d’adhesió per poder 

beneficiar-se del subministrament en les condicions ofertades a través de l’acord marc tramitat per 
CCDL. 
 

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

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

 



 

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

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

signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 

Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que 
regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03). 

 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020, 
de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el procediment 

derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entita ts locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 

Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.  

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

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), 
per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per 
tres períodes més de 12 mesos cadascun.  

 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat del l’Ajuntament de Breda, ordenats per lot, que s’inclouen al 

contracte: 
 
 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031406039607001YW  2.0A POU 

2 ES0031406036951001XL 2.0DHA EP c/ CALLOL  

3 ES0031406232714001LZ  2.0DHA EP c/ SALVADOR ESPRIU 

4 ES0031406036983001EA 2.0DHA EP c/ AGUDES 

5 ES0031406032440001RD 2.0DHA EP c/ MOROU 

6 ES0031406038139001MT  2.0DHA EP c/ SANT HIPÒLIT 

7 ES0031408407501001DA 2.0DHA EP c/ SELVA 

8 ES0031406038955001VY 2.1DHA EP c/ SANT ANTONI  

9 ES0031406036944001MB 2.0DHA EP c/ SANT FRANCESC  

10 ES0031406036350001PD 2.1DHA EP c/ PERE MASCARÓ 

11 ES0031406037824001VP  2.0DHA EP GASERANS ESPORTIU 

12 ES0031408140547001XB 2.1DHA EP c/TURO DE SANTA ANNA 

13 ES0031406032500004BM 2.0A OAC 

14 ES0031406032489002SC 2.0A CAN CASALOS 

15 ES0031406031901001AZ  2.0A CARITAS  

16 ES0031406032505001KB 2.0A CASERNA 

17 ES0031408290789001HP 2.0A MAGATZEM 

18 ES0031406037054001GW 2.0A ESCOLES 

19 ES0031406038273001NW 2.0A DEIXALLERIA I CEMENTIRI 

20 ES0031406032575001ME 2.0A AMPA 

21 ES0031406032572001JN 2.0A CASA MESTRE 

22 ES0031406032021001TT  2.0A CONSISTORI 

23 ES0031408336172001EY 2.1A CLUB 

24 ES0031406036226001EW  2.0A PISCINA 

25 ES0031406039690001AH 2.0DHA EB Dipòsits d'aigua 

26 ES0031408620380001AL 2.1A PUNT DE LLUM PL. LLUÍS COMPANYS 

 



 

 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 
 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031408449249001WJ 3.0A EP PI CAN GUILLAUMES 

2 ES0031408278791001YG 3.0A MUSEU 

3 ES0031408340568001EQ 3.0A LLAR INFANTS 

4 ES0031406032500005BY 3.0A ESPAI JOVE 

5 ES0031406150712001ZY 3.0A CENTRE CÍVIC 

6 ES0031408468237001MH 3.0A POLIESPORTIU 

7 ES0031406038745001VL 3.0A CAMP DE FUTBOL 

8 ES0031408462361001BN 3.0A CENTRE DE DIA 

 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les  
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que inclou 
les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de 
pagament. 

 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la 
pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants 

de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació 
vigent.  

 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import màxim de 81.000 euros que 
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2022, amb càrrec a les següents aplicacions 

pressupostària: 165 22100, 171 22100, 231 22100, 312 22100, 323 2210001, 323 2210002, 333 
22100, 342 2210001, 342 2210002, 342 2210003, 432 22100, 920 22100, 924 22100. 
 

Quart.- Notificar aquest acord a empresa adjudicatària de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s ’escaigui, i donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 

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

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

 
 
19.0.- 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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