
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 D´ABRIL DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000014  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 d´abril de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 

 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 

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

 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

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

 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 

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

 
 
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000012 i 

JGL2022000013, de 21 i 28 de març, respectivament.  
 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 

Junta de Govern JGL2022000012 i JGL2022000013, de 21 i 28 de març, respectivament. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
 
2.0.- Aprovar contracte de cessió temporal en règim de comodat de l'obra "Jocs infantils" de 

Josep Aragay Blanchar, entre l'Ajuntament de Breda i l'Ajuntament de Barcelona  
 
Antecedents  

 
Des del Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona van contactar amb el director del Museu 
per iniciar els tràmits de cessió de l’obra “Jocs Infantils” de Josep Aragay Blanchar per a la seva 

exposició al Museu Municipal Josep Aragay de Breda. 
 
Per tal de fer efectiva l’acceptació de la cessió s’ha redactat un conveni, que estableix els pactes que 

la conformen, amb el text següent: 
 

“CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL EN RÈGIM DE COMODAT 
 
Barcelona, XX de XXXXXX de 20XX 
 

REUNITS 
 
D’una part, Dídac Manresa Molins, major d’edat, amb DNI 45548071K, que intervé en nom i representació del 
Museu municipal Josep Aragay, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Breda, amb domicili a la plaça de la Vila, 
9, 17400 - Breda, i amb NIF P1703000H. 
 
I de l’altra part, l’Il·lma. senyora Janet Sanz Cid, segona tinenta d’Alcaldia de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, 
d’acord amb les facultats delegades per l’Alcaldia mitjançant el Decret d’Alcaldia S1/D /2019-1939 de 12 de 
setembre, assistida pel senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general de la corporació municipal, com a fedatari 
i assessor legal preceptiu, d’acord amb allò que disposen els articles 92 b is de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 



 

MANIFESTEN 
 

Primer. Que l’Ajuntament de Barcelona és propietari de la següent obra (d’ara endavant, l’OBRA): 
 
Artista: Josep Aragay Blanchar (1889-1973) 
Títol: Jocs Infantils 
Data: 1918-1936 
Tècnica: Ceràmica vidriada 

Mides: 53x47 cm. (plafó de ceràmica), 64,5x59 cm. (total de l’obra), 6cm. (marc)  
Observacions: bona conservació, firmat Aragay cadascun dels plafons 
Taxació: 600,00 – 800,00 euros cada plafó (Informe de valoració Domus Artis núm. 277/16 ) 
 
Segon. Que l’OBRA forma part de la decoració de l’escola Pere Calafell, ub icada al carrer Andrade, 184 -196, de 

Barcelona. Aquest edifici el va adquirir l’Ajuntament de Barcelona mitjançant compravenda atorgada el dia 29 de 
desembre de 2016. 
 
Tercer. Que l’Ajuntament de Barcelona està duent a terme obres a l’edifici per tal d’adaptar -lo als seus nous usos 
i, d’acord amb el projecte de remodelació, l’espai on es troba l’OBRA quedarà transformat de tal manera que no 
és possib le conservar-hi l’OBRA mentre durin els treballs. 

 
Quart. Que el Museu municipal Josep Aragay, de Breda, ha manifestat el seu interès per custodiar l’OBRA 
durant el període que calgui mentre les condicions a l’edifici on es troba no siguin les adequades per a la seva 

conservació. 
 
Cinquè. Que el Museu municipal Josep Aragay, atès que l’autor de l’OBRA va estar llargament vinculat al seu 
municipi i que actualment hostatja bona part de la seva obra, està interessat a exposar l’OBRA mentre estigui 
vigent el present contracte. 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Mitjançant el present contracte, l’Ajuntament de Barcelona (d’ara endavant, l’AJUNTAMENT) i el Museu 
municipal Josep Aragay (d’ara endavant, el MUSEU) estableixen els termes i condicions que regiran la cessió 
temporal de l’OBRA en règim de comodat.  
 
Segon. Règim aplicable 
 
El present contracte es regula pels pactes que l’integren i també pel que estableixen els article s 1741 a 1752 del 
Codi civil espanyol. 
 
Tercer. Durada 
 
El present contracte de comodat té una durada de 2 anys des de la seva signatura, prorrogable per períodes 
anuals fins a un màxim de 4 anys. 
 

Les parts podran resoldre el contracte manifestant la seva voluntat amb una antelació mínima de 3 mesos 
respecte del final de cada període de duració o pròrroga. 
 

Quart. Ús autoritzat 
 
Mentre duri la vigència del comodat, l’AJUNTAMENT autoritza el MUSEU a mostrar l’OBRA al públic general 
sempre de forma compatib le amb les condicions establertes en els següents pactes. Qualsevol altre ús requerirà 
del previ consentiment per escrit de l’AJUNTAMENT. 

 
El MUSEU ha de mostrar l’OBRA de manera que quedi perfectament identificada i hi constin de forma expressa 
la titularitat de l’AJUNTAMENT i el títol pel qual en disposa el MUSEU. 
 
Cinquè. Lliurament i transport de l’OBRA 
 
Els trasllats i lliuraments de l’OBRA objecte d’aquest contracte, incloent els costos d’embalatge i transport, són a 
càrrec del MUSEU. 
 
Ambdues parts acordaran la data exacta en què es duran a terme tant a l’inici de la vigència del contracte com a 
la seva finalització. 
 
Sisè. Conservació 
 
El MUSEU es fa càrrec del manteniment, la conservació i restauració de l’OBRA. 
 
Qualsevol intervenció sobre l’OBRA requerirà l’acceptació expressa i per escrit de l’AJUNTAMENT. En cas que 
l’OBRA fos afectada per qualsevol incidència, el MUSEU haurà d’informar l’AJUNTAMENT de manera 
immediata.  



 

 
Setè. Responsabilitat per cas fortuït i assegurança 
 
El MUSEU, respon de la pèrdua per cas fortuït d’acord amb el què disposa l’article 1.745 del Codi civil.  
 
El MUSEU està ob ligat a contractar un pòlissa d’assegurança pel valor de taxació expressat al manifestant 
primer. 
 

Vuitè. Causes de resolució 
 
Qualsevol de les parts podrà resoldre aquest contracte en cas d’incompliment total o parcial per l’altre part de les 
seves obligacions. En particular, sense caràcter exhaustiu, l’AJUNTAMENT podrà resoldre el present contracte 
en els següents casos: 

  
- Si detecta que l’OBRA es troba en perill per qualsevol circumstància. 
- Si pot acreditar deficiències en el manteniment, custòdia, conservació, condicions de seguretat i/o neteja de 

l’OBRA. 
- Si el MUSEU vulnera els drets de propietat intel·lectual de l’AJUNTAMENT. 
- Si el MUSEU modifica o altera el destí o l’ús pactat per a l’OBRA. 

 
La resolució del contracte implicaria el retorn de l’OBRA i el rescabalament dels danys i perjudicis que 
s’haguessin pogut causar. 

 
Novè. Jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o compliment de les 
presents condicions, les parts se sotmeten als jutjats de la ciutat de Barcelona.” 

 
Vistos els informes de la direcció del Museu Municipal Josep Aragay i la fiscalització prèvia de 

secretaria-intervenció 
 
Legislació aplicable 

 
Article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic  
 

Articles 1741 a 1752 del Codi civil espanyol. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la proposta de cessió en comodat de l’obra “Jocs infantils” de Josep Aragay 
Blanchar per part del Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
Segon.- Aprovar el contracte de cessió temporal en règim de comodat entre l’Ajuntament de Breda i 
el Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona de l’obra “Jocs infantils” de Josep Aragay 

Blanchar. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la propietat de l’obra, fent-li tramesa adjunta del Conveni 

esmentat degudament signat pel representant de la Corporació per tal que, un cop signat, ens el 
retornin. 
 

Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar adhesió a l'acord marc de servei d'assessorament i mediació d'assegurances 
 
Antecedents 

 
Atès que en data 1 de febrer de 2022 (E2022000450) REALE SEGUROS GENERALES S.A. 
(A78520293) ens comuniquen la seva oposició a la pròrroga de la pòlissa de responsabilitat civil que 

venç el 29 d’abril de 2022. 
 
En data 9 de març de 2022 el mediador Ferrer & Ojeda ha presentat una proposta de pòlissa de 

Zurich Insurance PLC amb una prima anual de 5.303,82€ 
 



 

Atès que el CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la 
utilització de les tècniques de racionalització de la contractació adminis trativa previstes a la vigent 

legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, 
que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments 
i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals 

adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que 
porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 

Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i de 
Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08), 
mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de 
gener de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió 
Executiva del CCDL va resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances de vida i 

responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), a les empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa 
Sau de Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.  
 

En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc amb les 
empreses adjudicatàries. 
 

En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc de serveis d’assegurances 
de vida i responsabilitat civil i patrimonial. 

 
En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència acorda l’aprovació definitiva de la primera 
pròrroga de l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial (Exp. 
2018.08), per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de maig de 2021 fins a l’1 de maig 

de 2022. La formalització es dur a terme el 5 de març de 2021 
 
En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resoluc ió núm. 17/2020 va 

acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.  
 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a 
partir de la mateixa data de signatura. 
 

Vist que l’Ajuntament de Breda ha estat adherit durant molts anys a l’acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances (exp.2018.07) amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya i vist que finalitzarà l’anterior contracte amb REALE SEGUROS GENERALES S.A. 

(A78520293) i ens comuniquen la seva oposició a la pròrroga, l’Ajuntament de Breda creu convenient 
subscriure uns nous 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 
 
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 i articles concordants del TRLCSP en relació a les 
adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes 
basats en aquests. 
 

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 

Disposició addicional 3a. de la LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc 

dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació  a les entitats 
locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats 
al perfil de contractant de l’entitat. 

 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- L’Ajuntament de Breda es ratifica en l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i 

mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) 
adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL te la 
condició de mediador de l’Ajuntament. 

 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar la 

Pòlissa de Responsabilitat civil, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, 
per un import de 5.303,82 euros, amb vigència des del 29/04/2022 al 29/04/2023.  
 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 5.303,82 euros que s'imputarà, 
dins del pressupost municipal de l'any 2022, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920_22400. 
 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al 
mediador Ferrer & Ojeda (c/ Tamarit 155-159 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

4.0.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de 
servei de bar de les piscines municipals. 
 
Antecedents  

 
Aproximant-se la temporada d’estiu es crea la necessitat d’iniciar l’expedient de contractació, 
mitjançant una concessió de serveis, de l'explotació del bar de les piscines municipals de Breda, a 

partir del primer dissabte de juny. 
 
Donada la característica de l'explotació del servei del bar en edifici públic es considera com a 

procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos 
criteris d'adjudicació avaluables mitjançant criteris d’aplicació automàtica.  
 

En data 24 de març s’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir l'adjudicació del contracte. 
 

El valor estimat del contracte es correspon amb 88.520,68,- euros (IVA exclòs); valor que ha estat 
calculat en base a la mitjana anual dels ingressos de l’explotació durant els últims tres anys, i a raó de 
quatre anys de contracte (dos anys de durada més dues prorrogues d’un any).  

 
Vist l'Informe de Secretaria i l’informe de fiscalització prèvia d’Intervenció,  
 

Legislació aplicable 
 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 

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

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

817/2009, de 8 de maig). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

 



 

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

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant una concessió de serveis, per a l'explotació 

del bar de les piscines municipals, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos 
criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació. 

 

Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i incorporar a l'expedient el Plec de 
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de concessió del servei.  
 

Tercer.- Publicar un anunci previ al DOUE, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Breda 
http://www.breda.cat/ i en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 
dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents . 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

5.0.- 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 contractac ió 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 capac itat 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 
Instal·lació d'una porta a la Pl. de 
la Bassa del Molí 

45421100-
5 

171_21000 B17387051 
Nasillard, 
SL 

1.467,52 21% 1.775,70 

 
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 contracte menor d'obres 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

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

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

treballs forestals de 
neteja i manteniment de 
les franges de prevenció 
d’incendis forestals  

45262640-
9 

136_210 00  X4122271G 
Mfidal 
Roktouti 

16.528,92 3.471.07 19.999,99 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

7.0.- Aprovar 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 
Reparar vorera 
c/ Gaserans 

45233340-4 1532_21000 40517444T Miguel Fernandez Romero 4.800,00 21% 5.808,00 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, e l 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 artístics de l’àrea de Festes 

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

 
Legislació aplicable  
 

Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 

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

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

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

disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació audició de 
sardanes Cobla 
Marinada 

92312100 
338 226 
0904 

G61792446 
Agrupació 
Cultural 
Adaniram 

850,00€ EXEMPT 850,00€ 

 
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’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 

Arreglar camins: depuradora, 
La Torre, Can Pelegrí, Can 
Merla i Graupera 

77314000-
4 

1531_21000 40289919Z 
Pere Bohils 

Viñals 
3.130,00 21% 3.787,30 

 
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 un contracte menor de serveis 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 

Gestió, organització i 
activitats per la Fira del 
Monestir 

79956000-
0 

4311 
2260910 i 
vinculades 

B01808682 
Festacatalunya 
Events SL 

8.500,00€ 21% 10.285,00€ 

 
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  

 
 
11.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics per l'àrea de Gent Gran 

 
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, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 

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

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

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

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

disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 
Actuació de 
l’ASSOCIACIÓ MUSICAL 
DOS X QUATRE 

92312120-
8 

338 
2260901 

G64722978 
Associació 
Musical Dos X 
Quatre 

500,00€ 21% 605,00€ 

 

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  
 

 
12.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Governació 
 

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 

subministrament i 
instal·lació de càmeres de 
videovigilància al Claustre 

351 25300-2 132_62900  B65265415 

Alphanet 
Security 
Systems 
SL 

3.223,79 677 3.900,79 

 
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 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 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 

2 Haimes de 6x6 per la 
Fira del Monestir 

45223100-7 
4311 
2260910  

B17361841 Italfires SL 900,00€ 21% 1.089,00€ 

 

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  
 

 
14.0.- Aprovar un contracte menor de subministraments 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 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 Bas es 

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 

Tast de vins 55400000-4 4311 2260910 B66831389 
EL BOCAMOLL 2016 
SL 

682,36€ 21% 825,65€ 

 

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 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 a cords:  
 

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 

Productes pel manteniment 
de parcs i jardins 

14212410-
7 

171_21000 79303843G 
Montserrat Solà 
Masó 

799,75 21% 967,70 

 

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 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 pres tació.  

 
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 
Pals pel senyals de 
trànsit 

34928400-
2 

1532_21000 B62175575 
Serveis Vials del 
Valles, SL 

513,06 21% 620,80 

 
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  

 
 
17.0.- Acceptar la subvenció concedida per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques 

del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 de gener de 2022 va aprovar una sol·licitud, de 
1.500,00€, per a l’adquisició de llibres destinats a la biblioteques del Sistema de Lectura Pública  de 

Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE. 
 



 

En data 24 de març de 2022 l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya publica un edicte a efecte de notificació de resolució de subvenció per 
que es concedeix: 

 
Ajuntament de Breda Adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya Concedit 1.500,00 € 7495 D/760000103/4431/2021 24/03/2022 24/03/2022 

 
Segons s’ha informat des de l’Àrea de Recepció i Avaluació no cal presentar cap document per 
acceptar el tràmit. 

 
Legislació aplicable 
 

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

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

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

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

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

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

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

Suport a la Iniciativa Cultural de 25 de novembre de 2021, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3644/2021, de 7 de desembre (DOGC núm. 8561 de 13.12.2021) 

 
Per tot l’exposat, es sotmet a la consideració de la Junta de Govern, la proposta següent: 
 

Primer.- Acceptar la subvenció de 1.500,00€ concedida per a l’Adquisició de llibres destinats a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.  
 

Segon.- Comunicar als Serveis comptables i a la Biblioteca municipal els presents acords.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 

acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
18.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a publicacions d'interès locals editades per 

ajuntaments a la Diputació de Girona  
 
Antecedents 

 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 23 de novembre de 2021, va aprovar les Bases 
específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments  

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 15 de març de 2022, ha aprovat la 
convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022 

 
La Junta de Govern Local de 24 de gener de 2022 va contractar l’edició del Llibre “Josep Aragay, 
articles de combat a la premsa noucentista (1915-1934)” a Publicacions de l’Abadia de Montserrat 

SA, amb CIF A59056853, per un import de 6.136,00€.  
 
Segons estableix la convocatòria se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació 

obtinguda d’acord amb els criteris establerts al punt 6 de les bases, amb un màxim de 3.000 € per 
sol·licitud i un mínim de 500 €, excepte en els casos en què la quantia sol·licitada sigui inferior a 
aquest import, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a 

atorgar serà un 50 % del pressupost presentat. 
 
I optaran a subvenció les publicacions editades entre el 15 de novembre de l’any 2021 i el 15 de 

novembre de l’any 2022. 



 

 
Pel que la quantitat màxima subvencionable és de 3.000,00€.  
 

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

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades per  
ajuntaments 

Convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022  
 
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 3.000,00€ a la Diputació de Girona, en el marc de 
la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022, 

per as l’edició del llibre “Josep Aragay, articles de combat a la premsa noucentista (1915-1934)”. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud en el termini establert en la convocatòria.  

 
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  

 
 
19.0.- Aprovar una sol·licitud de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions 
per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023, a Dipsalut 

 
Antecedents 
 

En data 28 de gener de 2022 s’ha publicat al BOP de Girona número 19, l’Edicte d’aprovació de les 
bases especifiques reguladores adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a 
la lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona (PT10). Girona. Organisme 

Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). 
 
DIPSALUT estableix com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les 

seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les 
persones. 
 

La repercussió sobre la salut més important de la presència de plagues és la transmissió de 
microorganismes patògens causants de malalties que, en alguns casos, poden distribuir-se entre 
poblacions humanes. 

 
La Llei 18/2009 de salut pública estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per 
a la salubritat derivats dels animals domèstics i peridomèstics, i de les plagues. I tal i com recull la 

normativa, és competència dels ens locals la identificació i la lluita contra les plagues que puguin 
afectar la via pública i espais públics, els edificis d’habitatges particulars, els centres educatius de 
primària i llars d’infants, i els centres esportius i piscines.  

 
Dipsalut ofereix aquest programa de suport econòmic als ajuntaments, que cobreix les actuacions que 
desenvolupin per a l’eradicació i el control de plagues urbanes, inclòs el mosquit tigre, per a aquells 

conceptes descrits a les bases de la subvenció, publicades al BOPG 19, de 28 de gener de 2022, per 
tal de: 

- Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues 

urbanes presents als seus municipis. 
- Sol·licitar als ajuntaments tota la informació relacionada amb les plagues existents al territori i 

les formes de lluita, per dotar Dipsalut de la informació necessària que permeti, en un futur, 

planificar una línia de suport tècnic integral a la lluita contra plagues.  
 
En protecció de la salut pública des de la Corporació es contracten els serveis de desratització, 

desinfecció i desinsectació en instal·lacions i altres béns públics, de retirada i eliminació de vespa 
velutina i de control d’aus. 
 



 

Tots aquests serveis generen a la corporació local una despesa total, atenent el període 
subvencionable fixat en la convocatòria, de 10.023,10€. 
 

Al BOP de Girona de 18 de març de 2022, es va publicar la convocatòria de subvenció del programa 
de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (PT10), per als anys 
2022-2023  

 
Es tracta d’una convocatòria plurianual dels anys 2022 i 2023. Es preveu una bestreta parcial del 50% 
de l’import de la subvenció.  

 
Pel caràcter bianual, el període subvencionable és del dia 1 de juliol de 2021 fins el 30 de juny de 
2023. 

 
Segons s’estableix en la convocatòria els municipis amb una població entre 1.501 i 5.000 habitants 
se’ls pot concedir una subvenció màxima corresponen al 80,00% de l’import subvencionable.  

 
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. 

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 8.018,48€, corresponents al 80% del pressupost i al finançament 

màxim establert per la convocatòria del programa Pt10 de suport econòmic de lluita i control de 
plagues urbanes, desenvolupat per Dipsalut. 
 

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  
 

 
20.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) a Dipsalut 

 
Antecedents 
 

El dia 23 de març de 2021 s’han publicat, al BOP de Girona núm. 56, les bases específiques 
reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de 
titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). 

 
El dia 24 de març de 2022 s’ha publicat, al BOP de Girona núm. 58, la convocatòria del servei de 
socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a l’any 2022 (Pt15). 

 
Aquesta convocatòria té per objecte donar suport als ajuntaments de les poblacions que disposen de 
piscines de titularitat i/o gestió municipal, que requereixen de la presència del servei de socorrisme, 

segons la normativa vigent. Atès que les actuacions de salvament i socorrisme garanteixen la 
seguretat dels usuaris de les piscines d’ús públic. Els serveis de socorrisme, juntament amb les 
infraestructures i els recursos humans necessaris per a la gestió adequada de les piscines són factors 

que fan que augmenti la seguretat de les piscines. 
 
El període subvencionable comprèn de l’1 d’octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2022.  

 
Per l’execució del servei de socorrisme de les piscines municipals s’ha contract at a l’empresa 
OKTITANS SL, amb CIF B17849597, per un import de 16.117,20€.  

 
Segons s’estableix en la convocatòria els municipis amb una població entre 1.501 i 5.000 habitants 
se’ls pot concedir una subvenció màxima corresponen al 80,00% de l’import pressupostat, 

corresponent a costos salarials. 



 

 
Legislació aplicable 
 

Bases específiques reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15).  
Convocatòria del servei de socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a 

l’any 2022 (Pt15). 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 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, 
 
Resolc: 

 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 6.084,60€, corresponents al 80% als costos salarials (7.605,75€) 
de la depesa total de la corporació en servei de socorrismes per les piscines municipals 2022, pel 

finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la 
demarcació de Girona (Pt15). 
 

Segon.- Tramitar la sol·licitud segons estableixen les bases i en el termini que s’hi estableix, que 
finalitza el 26 d’abril de 2022. 
 

Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
21.0.- Assumptes urgents 

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

 
21.1.- Autorització per la col·locació d'una caseta per la venda de productes de pirotècnica 
recreativa en el període comprès entre els dies 20 a 23 de juny de 2022 

 
Antecedents 
 

En data 8 de gener de 2022 RE núm. E2022000063, Comercial de Festes i Revetlles SL, sol·licita 
l’autorització per instal·lar a l’Av. Catalunya, S/N una caseta de venda de productes de pirotècnica 
recreativa en el període comprès entre els dies 20 a 23 de juny de 2022. En data 10 de gener de 

2022 RE núm. E2022000068 s’aporta documentac ió complementària. 
 
En data 2 de març de 2022 RE núm. E2022000870, es comunica un canvi d’ubicació de la caseta i es 

proposa el carrer Gaserans (darrera el pavelló) de Breda. 
 
En data 3 de març de 2022 RE núm. E2022000909, la Subdelegació del Govern a Girona sol·licita 

informe sobre la procedència d’autoritzar una activitat de venda de productes de pirotècnica 
recreativa a nom de la mercantil Comercial de Festes i Revetlles SL.  
 

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals de data 18 de març de 2022. 
 
Legislació aplicable 

 
Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’Articles pirotècnics i 
cartutxeria, i de la seva Instrucció Tècnica Complementària núm. 17, condiciona el permís d’obertura 

de l’activitat a la presentació de l’Autorització per la venda d’articles de pirotècnia atorgada per la 
Subdelegació del Govern a Girona. 
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de les taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials 

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

 



 

Primer.- Autoritzar a Comercial de Festes i Revetlles S.L. a la col·locació d’una caseta al carrer 
Gaserans (darrera el pavelló) de Breda, per la venda de productes de pirotècnica recreativa en el 
període comprès entre els dies 20 a 23 de juny de 2022, prèvia la obtenció de tots els informes 

necessaris. 
 
Condicions per a poder exercir dita autorització:  

 
- Abans de l'inici de venda de productes pirotècnics, caldrà presentar a l’Ajuntament l'autorització 

de la Subdelegació del Govern a Girona. 

- Caldrà avisar a la Policia municipal amb 48 hores d'antelació a l'inici de la instal·lació de la 
caseta i senyalitzar convenientment el tram de via pública afectat (si s’escau).  

- La ubicació de la caseta serà conforme el plànol d’emplaçament aportat en el Projecte de caseta 

tipus M per a la venda d’articles de pirotècnia, signat per la tècnica Meritxell Sanz Correro, de 
data 01/03/2022. 

- Resta prohibit llençar qualsevol deixalla a la via pública. El t itular de l’activitat deixarà l’espai 

públic immediat a on s’instal·li la caseta net de residus i en les mateixes condicions en què 
estava abans d’iniciar l’activitat. 

 

Segon.- Aprovar les liquidació que segueix, efectuada en aplicació de l’ordenança fisca l número 7, 
epígraf 4, punt 2, corresponents a taxes per l’ocupació de terrenys destinats a la construcció de 
casetes amb finalitats comercials o industrials per l’exercici 2021:  

 

NOM ACTIVITAT TARIFA  DIES METRES IMPORT 
Comercial de Festes i 
Revetlles SL 

Caseta de venta de 
productes pirotècnics 

0,70 € 
m2/dia 

4 
2,64 x 1.88 = 4,96 
m2 

19,84 € 

  
  TOTAL 19,84 € 

 
Tercer.- Notificar als interessats el present acord als efectes escaients.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

21.2.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d'Obres 
 
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 exis teix 

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 

redacció de l’estudi 
geotècnic del PAU1 Marcel·lí 
Trunas 

71351810-
4 

151 
6270002  

B17612607 
CECAM 
SLU 

1.332,75 279,88 1.612,63 

 
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  

 
 
21.3.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Salut 

 
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 CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Intervenció Viles pel 
Benestar a Breda 
l’any 2022 

80400000-8 311 2260908 38126363E 
Mireia Cabero 
Jounou 

14.732,00€ 0% 14.732,00€ 

 
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  

 
 
21.4.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Igualtat 

 
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 capacita t 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.- Aprovar la contractació plurianual del servei d’implementació del Pla d’Igualtat de Breda, 

aprovat el novembre de 2020, següent: 
 

CONCEPTE ANUALITAT IMPORT 

Implementació del Pla d’Igualtat 2022 9.054,90€ 

Implementació del Pla d’Igualtat  2023 3.018,30€ 

TOTAL 12.073,20€ 

 
Segon.- 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 IRPF TOTAL 

Implementació del 
Pla d’Igualtat Breda 
2022-2023 

98200000-
5 

231 
2260914 

40463650A 
IVAN 
HERAS 
GODOY 

8.877,36€ 21% 15% 12.073,21€ 

 
Tercer.- Acceptar la facturació a la finalització de cadascuna de les fases establertes en el pressupost 
i que a cadascuna, s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu pagament.  

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

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

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

 
 
21.5.- 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 administ ratius 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 
Servei de pintura 
viària 

45233221-
4 

1532_21000 G61784898 
Fundació Acció Baix 
Montseny 

1.020,85 21% 1.235,23 

 

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

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



 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
21.6.- Acceptar la concessió d'una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de promoció Econòmica 

(XSLPE), anualitat 2022 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 29 de març, va aprovar la proposta de 
concessió de subvencions per fomentar Projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals 

no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).  
 
La nostra corporació figura com a ens beneficiari de 1.941,50€, el que es correspon amb la totalitat de 

la quantitat sol·licitada per acord de la Junta de Govern Local, de 24 de gener de 2022.  
 
El concepte de la subvenció és el cost de manteniment, previst per l’anualitat 2022, del servei 

instaurat d’un armari de paqueteria per a la dinamització del comerç local, amb un cost anual de 
2.426,88€. 
 

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

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

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

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

Primer.- Acceptar la subvenció de 1.941,50€ per fomentar projectes i accions de promoció econòmica 
dels ens locals no adherits a la XSLPE concedida per la Diputació de Girona 
 

Segon.- Tramitar l’acceptació, si s’escau, i la justificació del programa dins el termini establert en la 
convocatòria. 
 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
21.7.- Aprovar una sol·licitud de subvenció de la Línia 3 dins del programa "Del pla a l'acció" 
de la Diputació de Girona, convocatòria any 2022-2023 

 
Antecedents 
 

Es publiquen al BOP de Girona, de 13 de gener de 2022, les bases específiques reguladores de la 
campanya “Del pla a l’acció” que inclouen la Línia 3. Actuacions per millorar l’eficiència energètica i 
reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que inclou com a despesa subvencionable:  

 
 - Inversions de millora de l’envolupant tèrmica d’edificis municipals.  
 

La convocatòria de subvencions del programa Del Pla a l’acció anualitats 2022- 23 aprovada, en data 
8 de febrer de 2022, per la presidència de la Diputació estableix que el termini de presentació de 
sol·licituds finalitza el 15 d’abril de 2022 i que pel que fa a la Línia 3:  

 



 

Atès els criteris establerts, la puntuació màxima que es pot concedir a la proposta del municipi de 
Breda és la següent: 
 

- Municipis de 1.001 a 5.000 habitants    1,5 punts 
- Inversions de millora de l’envolupant tèrmica d’edificis   4 punts 
- Municipis que tinguin implantat un sistema de  

comptabilitat energètica     1 punt  
       TOTAL 6,5 PUNTS 
 

Essent la puntuació mínima de les sol·licituds de la línia 3 per ser subvencionables: 3 punts. I que els 
ajuts de la línia 3 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel de la 
puntuació més alta i atorgant a cada expedient el percentatge d’ajut que li correspon segons la 

puntuació obtinguda.  
 
El percentatge d’ajut serà el següent: Expedients amb una puntuació igual o superior a 6: 100 % de la 

subvenció màxima atorgable  
 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible s’obté de l’aplicació d’aquests percentatges 

als imports que la base 5 estableix com a màxims: 
 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses elegibles 

definides per a cada un dels tipus d’actuacions. Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la 
subvenció màxima per municipi serà de 15.000 euros, com a màxim.  
 

En la memòria tècnica, que figura en l’expedient, es proposa renovar els tancaments de la segona 
planta de l’Ajuntament, ja que disposa de tancaments ineficients, de vidre simple, problemes 
d’estanqueïtat, etc. Els tancaments a instal·lar tindran una eficiència tèrmica molt major que els 
actuals. 

 
Les accions realitzades permetran reduir el consum energètic en un valor aproximat de 1.996,6 
kWh/any i tindran un cost d’11.030,36€. 

 
Pel que es pot optar a una subvenció màxima de 8.272,77€.  
 

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

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

El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.  

Bases específiques reguladores de la campanya "Del Pla a l'acció".  
Convocatòria de subvencions del programa Del Pla a l’acció anualitats 2022- 23. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar una sol·licitud de subvenció de 8.272,77€ de la Línia 3 dins del programa "Del pla a 

l'acció" de la Diputació de Girona, convocatòria any 2022-2023, per a inversions de millora de 
l’envolupant tèrmica d’edificis municipals. 
 

Segon.- Tramitar dins el termini màxim establert en la convocatòria la sol·licitud de la subvenció 
esmentada. 
 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

21.8 Aprovar el contracte  de les obres del Projecte d'urbanització dels entorns de la zona 
esportiva (POUSC 2020-2024) 
 

Antecedents 
  
La Junta de Govern Local celebrada el 7 de febrer de 2022 va aprovar l’expedient de contractació de 

les obres contemplades en el projecte d'urbanització dels entorns de la zona esportiva (projecte 
cofinançat per la Generalitat de Catalunya mitjançant el POUSC 2020-2024), redactat per l’arquitecte 
Sr. Santiago Prat Gual, que te un pressupost base de licitació de 207.962,24 euros més IVA (total: 

251.700,00 euros). 
 
En els mateixos acords es varen aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran 

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

El procediment de licitació es va anunciar en el Perfil de contractació el dia 8 de febrer  
de 2022 a fi que en el termini de vint dies hàbils qualsevol empresari suficientment  
capacitat pogués presentar la seva oferta.  

 
Durant el termini s’ha presentat una única oferta a nom de GIROSERVICES SLU, per  
un import de 201.000,00,-€ més 42.210,00,- € IVA (total: 243.210,00,- €). 

 
En data 28 de març, previ requeriment, GIROSERVICES SLU ha presentat la garantia definitiva del 
contracte mitjançant un certificat d’assegurança de caució número 4.269.761 de Atradius Credito y  

Caución SA., per un valor de 10.050,00 euros. 
 
En la mateixa data s’ha emès un informe de control intern favorable de secretaria-intervenció.  
 

Vist que la proposició presentada per GIROSERVICES SLU s’ajusta als requeriments del Plec de 
clàusules econòmica-administratives es proposa la seva contractació en el termes establerts en la 
pròpia proposició de preu i millores ofertes.  

 
Legislació aplicable 
 

Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Plec de clàusules econòmica-administratives. 

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

Primer.- Adjudicar el contracte administratiu d’obres a GIROSERVICES SLU, amb NIF B60070505, 
per l’execució del Projecte d'urbanització dels entorns de la zona esportiva (POUSC 2020-2024) per 
un import de 201.000,00,-€ més 42.210,00,- € IVA (total: 243.210,00,- €). 

 
L’adjudicació contempla la següent prestació de millores oferta pel contractista:   
 

- Millora 1: Formació del paviment de formigó, així com la previsió d’una instal·lació 
d’enllumenat per a la pista i la recollida d’aigües pluvials . 
Segon.- Acceptar la garantia definitiva presentada mitjançant un certificat d’assegurança de caució 

número 4.269.761 de Atradius Credito y Caución SA 
 
Tercer.- Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Sr. Santiago Prat i Gual, en 

qualitat de director facultatiu conforme al que es disposa en els articles 237 a 246 de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 

El director facultatiu i responsable del contracte assumeix el control de l'execució de l'obra, assumint 
la representació de l'Administració davant el contractista; i a més assumeix les funcions derivades del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria.  



 

 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponen amb càrrec a l’aplicació 342.60900 del 
pressupost municipal de l’any 2022. 

 
Cinquè.- Fer públics els presents acords en el Perfil del contractant  i notificar-ho a l’empresa 
adjudicatària als efectes d’emplaçar-la en el termini de 10 dies hàbils per la formalització del contracte 

administratiu.  
 
Sisè.- Notificar els presents acords al director facultatiu, Sr. Santiago Prat i Gual.  

 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques dels contractes al Registre de Contractes del  
Sector Públic i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (programa 

PUOSC-2024) 
 
Vuitè.- Donar compte de la resolució al serveis comptables de la corporació, pel seu  

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

aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
22.0.- 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. 
 


		2022-04-20T09:32:42+0200
	TCAT P JORDI JOVÉ PERICH -  - 20/04/2022 09:32:42 - Càrrec: Secretari-interventor interí
	#T#Secretari-interventor interí


		2022-04-20T10:08:24+0200
	DÍDAC MANRESA MOLINS -  (SIG) - 20/04/2022 10:08:24 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde




