
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 D’ABRIL DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000016 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 d’abril de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:55 h 
Lloc: Despatx d’Alcaldia 

 
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/per la secretari/ària 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 JGL2022000014 i 

JGL2022000015, de 4 i 11 d'abril, 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 JGL2022000014 i JGL2022000015, de 4 i 11 d'abril, respectivament.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
 
2.0.- Aprovació del conveni i de col·laboració entre els ajuntaments signants, per aplicar, 

desenvolupar i sostenir el pla de prevenció de les addiccions – El Tritó del Baix Montseny (en 
endavant El Tritó) pel període 2021-2024. 
 

Antecedents  
 
L’any 1999 es van iniciar les actuacions per a la prevenció de les drogodependències al B aix 

Montseny, arran que els diversos agent dels àmbits de Serveis socials, Salut, Joventut, Ensenyament, 
etc. en varen detectar la necessitat. Amb l’objecte de donar continuïtat de manera més organitzada i 
temporalitzada a les accions preventives que ja es feien, es va redactar el Pla de prevenció de les 

drogodependències del Baix Montseny amb la participació diversos municipis.  
 
El 2004, atesa la favorable valoració del projecte, es va formalitzar la seva continuïtat en el marc del 

1r Conveni intermunicipal 2005-2008, del Pla de prevenció de les addicions que des d’aquell moment 
pren el nom singular de El Tritó del Baix Montseny.  
 

Aquest conveni dona contingut a l’estructura organitzativa i de funcionament del projecte, la qual es 
consolida quan el 2008 es contracta una tècnica especialitzada com a personal propi de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, amb el compromís de cooperació dels ajuntaments per tal de poder reforçar les 

activitats i accions i, treballar amb els equips de professionals.  
 
Posteriorment s’han formalitzat nous conveni quadriennals: el 2n pel període 2009-2012, el 3r pel 

període 2013-2016 i el 4t pel període 2017-2020, ara es formula la seva renovació amb el 5è, pel 
període 2021-2024. 
 



 

Els resultats de les activitats de prevenció, suport al tractament i d’inserció que s’han desenvolupat 
durant aquests anys en el marc del Pla de prevenció de les addicions,- El Tritó del Baix Montseny han 
estat considerats ben satisfactoris per a la prevenció i l’atenció de les addiccions, han comptat amb el 

suport financer, material i humà dels municipis, així com d’administracions supramunicipals com ara la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i d’altres 
entitats privades.  

 
Consten a l’expedient els informes de control intern de fiscalització prèvia de la despesa i l’informe 
control permanent que fa constar que el conveni transfereix funcions i activitats a altres 

administracions públiques i per tant s’ha d’aprovar amb la majoria absoluta del Ple d’acord amb 
l’article 309.2 del ROAS i 114.3.e) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
 

Legislació aplicable  
 
El capítol VI, arts. 47 a 53, de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

regula els convenis, definició i tipus, requisits i eficàcia, etc.  
 
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny.  
 
Article 114.3.e) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord:  

 
Primer.- Aprovar el conveni i col·laboració entre els ajuntaments signants, per aplicar, desenvolupar i 
sostenir el pla de prevenció de les addiccions – El Tritó del Baix Montseny (en endavant El Tritó) pel 
període 2021-2024, en els termes en que figura en l’expedient amb la redacció que a continuació es 

recull: 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS 

SIGNANTS, PER APLICAR, DESENVOLUPAR I SOSTENIR EL PLA DE PREVENCIÓ DE 
LES ADDICCIONS – EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY (EN ENDAVANT EL TRITÓ) PEL 
PERÍODE 2021-2024. 

 
REUNITS: 
 

El Sr. Dídac Manresa Molins alcalde president de l’Ajuntament de Breda, assistit del  
secretari municipal Sr. Jordi Jove Perich. 
El Sra. Maria Immaculada Font Micola alcalde presidenta de l’Ajuntament de Campins, 

assistit del secretari municipal Sra. Ana Mochales Collado 
El Sr. Josep Cuch i Codina, alcalde president de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús assistit  
del secretari municipal Francesc Serras i Ortuño. 

El Sr. Albert Rovira Rovira, alcalde president de l’Ajuntament de Fogars de Montclús assistit  
del secretari municipal Sra. M. del Pilar Pérez Raposo. 
El Sr. Marc Uriach Cortinas, alcalde president de l’Ajuntament de Gualba, assistit de la  

secretaria municipal Sra. Ana M. Chacón Barreto. 
El Sr. Nil Papiol Champagne, alcalde president de l’Ajuntament d´Hostalric, assistir de la  
secretària municipal Sra. Clara Mercè Farrés. 

El Sr. Martí Pujol Casals, alcalde president de l’Ajuntament de Llinars  del Vallès assistit del 
secretària municipal Sra. Ma Neus Puig Casademunt. 
El Sr. Carles Corominas Arnaiz, alcalde president de l’Ajuntament de Montseny , assistit de  

la secretària municipal Sra. M. del Pilar Pérez Raposo. 
El Sr. Josep Maria Bagot i Belfort alcalde president de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, 
assistit del secretari municipal Sra. Montserrat Bertran i Roca.  

La Sr. Raúl Valentín Delvalle, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor,  
assistit de la secretària municipal Sra. Núria Fàbregas Pujadas. 
El Sr. Raül García i Ramírez, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Celoni, assistit pel  

secretari de la Corporació, Sergi Ribas Beltrán. 
El Sr. Dani Fernández Fuster, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, assistit del secretari municipal Sra.Ana Mochales Collado. 

La Sra. Pamela Isús Saurí, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor , assistit de la secretaria accidental municipal Sra. Maria Luisa Magen Campo 
El Sr. Jordi Xena Ibañez, alcalde president de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

, assistit del secretari municipal Francesc Palau Sabater.  



 

El Sr. Joan Mora Alsina, alcalde president de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit del  
secretària municipal Sra. Macarena Lupón Lorente. 
El Sr. Joan Pons i Fiori, alcalde president de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, assistit del  

secretari municipal Sr. Josep Muntal Julià. 
 
Les alcaldesses i alcaldes, actuen en nom i representació dels ajuntaments respectius  

d’acord amb l’article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i 53.1u) 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. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present 
conveni de col·laboració i 

 
MANIFESTEN 
 

I.- L’any 1999 es van iniciar les actuacions per a la prevenció de les drogodependències al  
Baix Montseny. Amb l’objecte de donar continuïtat de manera més organitzada a les accions 
preventives, es va redactar el Pla de prevenció de les drogodependències del Baix 

Montseny. 
II.- L’any 2004 es va formalitzar un primer conveni intermunicipal per al període 2005-2008 
del Pla de prevenció de les addicions, prenent el nom singular de El Tritó del Baix Montseny. 

III.- Posteriorment es van formalitzar tres nous convenis quadriennals, per als períodes  
2009-2012, 2013-2016 i 2017-2020, amb un abast supramunicipal de setze municipis, en 
concret, Breda, Campins, Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, 

Llinars del Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant  
Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina 
i Vilalba Sasserra. 
IV.- Diputació de Barcelona en decret de 29.06.2020 va aprovar l’atorgament d’una 

subvenció per concessió directa a l’Ajuntament de Sant Celoni, per un import de 20.600€ 
destinada a donar suport al projecte El Tritó del Baix Montseny, pla integral sobre 
addiccions. Aquesta subvenció ha estat atorgada de forma repetida els darrers anys.  

V.- Per a l’any 2021 l’ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat li siguin concedides dues 
subvencions per donar suport al referit projecte: 
a) Amb data 18/03/21 ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per import de 

4.107€. 
b) Amb data 1/04/21 ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona l’atorgament de la subvenció  
per concessió directa de 20.600€. 

VI.- Els resultats de les activitats de prevenció, suport al tractament i d’inserció que s’han 
desenvolupat durant aquests anys en el marc del Pla de prevenció de les addicions, - El Tritó 
del Baix Montseny han estat considerats satisfactoris per a la prevenció i l’atenció de les  

addiccions, esdevenint un punt de referència supramunicipal, pel que d’acord amb  
l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents  
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte del conveni i obligacions de les parts signatàries 

L’objecte d’aquest conveni es regular la col·laboració entre els ajuntaments signants per 
aplicar, desenvolupar i sostenir el Pla de prevenció de les addicions - El Tritó del Baix 
Montseny (en endavant El Tritó) pel període 2021-2024, d’acord amb la competència 

establerta a l’article 66.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local. 
L’objecte del conveni és regular la cooperació entre totes les parts per a l’assoliment  

d’objectius comuns i millores en l’aplicació de projectes de prevenció i reducció de danys  
associats a l’ Àrea de Comunitat i que donen cobertura amb els seus tallers i campanyes a  
totes les escoles del Baix Montseny entre d’altres.  

El sosteniment econòmic de El Tritó serà assumit proporcionalment per tots els ajuntaments, 
per bé que tot ingrés que es rebi d’altres administracions, entitats o persones, es deduirà en  
la seva totalitat del cost total anual i minorarà l’aportació dels signants d’aquest conveni.  

Cada any, i al llarg de la durada del Conveni, el consell polític aprovarà el pressupost de 
l’any en curs. 
La proporció de participació es determinarà en base al nombre d’habitants de cada municipi  

referida a l’INE disponible per a cada exercici. 
Cada ajuntament consignarà al respectiu pressupost municipal la dotació que li correspongui 
per garantir atendre la liquidació que es formularà durant el primer trimestre de cada exercici  

vençut. 



 

 
Segona.- Estructura organitzativa 
L’estructura organitzativa per a l’aplicació de El Tritó és la següent: 

 
1.Consell Polític: 
Format pels alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments signants, que podran delegar en altres  

regidores o regidors. Serà presidit per l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni i es farà una  
reunió anual. 
Les funcions d’aquest òrgan són: 

• Consensuar l’evolució del plantejament del pla, formulant directrius,  
prioritzant necessitats, etc. 
• Aprovar el pressupost, les memòries i els plans anuals.  

• Establir les línies de col·laboració amb entitats i administracions.  
• Considerar les adhesions d’altres municipis que puguin formular-se. 
 

2. Consell tècnic: 
Format per personal tècnic designats per cadascun dels municipis signants.  
Aquest consell es reuneix bimensualment i també a petició de qualsevol de les parts.  

Les funcions d’aquest òrgan són: 
• Proposar les línies d’actuació i de treball per a la seva derivació al Consell  
Polític. 

• Definir les memòries i els plans de treball anuals.  
• Col·laborar, quan s’escaigui, en les activitats que es desenvolupin en el  
municipi en aplicació i desenvolupament del Tritó i/o en actuacions 

supramunicipals relacionades amb el Pla. 
 
3. Coordinació tècnica: 
A càrrec d’una educadora social de la plantilla municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni,  

adscrita específicament a jornada completa al Tritó. 
Les funcions de la coordinació tècnica són: 
• Coordinar el Consell tècnic. 

• Redactar la documentació derivada del desplegament del Tritó (plans,  
memòries, informes, subvencions, etc.). 
• Redactar les memòries i els plans de treball anuals.  

• Coordinar i implementar efectivament les accions del Pla. 
• Coordinar-se amb altres operadores externes per a la millora i la innovació.  
• Atenció directa a persones usuàries. 

• Realització de tallers preventius i formació en drogodependències.  
• Assessorar professionals concernides en la prevenció (serveis socials, salut,  
joventut, ensenyament, etc ) 

 
4. Gestió tècnica: 
A càrrec de la direcció de l’Àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni.  

Les funcions de la gestió tècnica són: 
• Gestionar l’administració del Pla 
• Gestionar el pressupost del Pla 

• Gestionar els successius convenis 
• Col·laborar amb la coordinació tècnica en tot allò que permeti un millor 
desenvolupament del Pla. 

 
Tercera.- Seu i recursos materials 
El Tritó del Baix Montseny té la seu a la l’àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant 

Celoni, que compta amb els recursos materials següents per a facilitar el funcionament del  
Pla: 
- Despatx per a la coordinadora tècnica 

- Equip informàtic 
- Espais de reunió i/o atenció a persones usuàries. 
- Telèfon 

- Material fungible d’oficina 
 
Quarta.- Ens de gestió 

L’ajuntament de Sant Celoni serà l’encarregat de percebre els ingressos i gestionar les  
despeses que es rebin d’ altres administracions.  
 

Posteriorment, al final de l’ exercici liquidarà les despeses de la forma que s´estableixi en el 



 

present conveni. 
 
Cinquena.- Pressupost 

La previsió de pressupost de El Tritó per a l’exercici 2021 és el següent:  
 
Previsió Despeses 2021 euros 

Coordinació tècnica 45.747,56 
Activitats i materials 33.200,00 
TOTAL despeses 78.947,56 

 
Previsió Ingressos 2021 euros 
Subvenció de la Diputació de Barcelona 2021(*) 20.600,00 

Aportacions dels ajuntaments 2021 58.347,56 
TOTAL ingressos 78.947,56 
 

(*) Subvenció pendent d’atorgament. 
Aquesta previsió econòmica és una estimació i s’adequarà als costos i ingressos reals finals.  
 

Sisena.- Finançament 
El sosteniment econòmic de El Tritó serà assumit proporcionalment per tots els ajuntaments,  
segons el nombre d’habitants de cada municipi. La proporció de participació de cada 

municipi es determinarà en base al seu nombre d’habitants referit a l’INE disponible per a 
cada exercici. 
 

Per a l’any 2021 el percentatge assignat a cada municipi és el següent:  
 
AJUNTAMENT   HAB.  HAB. BCN PERCENT. COST(*) 
 

Breda     3762   0  5,12%   4.045,34 € 
Riells i Viabrea    4153   0   5,66%   4.465,79 € 
Hostalric    4291   0  5,84%   4.614,18 € 

Campins    541   541  0,74%   399,68 € 
Cànoves i Samalús   3156  3156  4,30%   2.331,59 € 
Fogars de Montclús   475   475  0,65%   350,92 € 

Gualba    1548   1548  2,11%   1.143,63 € 
Llinars del Vallés   10018   10018  13,65%  7.401,11 € 
Montseny    351   351  0,48%   259,31 € 

Sant Antoni de Vilamajor  6208   6208  8,46%   4.586,35 € 
Sant Celoni    18136   18136  24,70%  13.398,53€ 
Sant Esteve de Palautordera  2864   2864  3,90%   2.115,87 € 

Santa Maria de Palautordera  9630  9630  13,12%  7.114,46 € 
Sant Pere de Vilamajor   4544  4544  6,19%   3.357,02 € 
Vallgorguina    2988   2988  4,07%   2.207,48 € 

Vilalba Sasserra   753   753  1,03%   556,30 € 
73418  61212   100,00%  58.347,56 € 

 

(*) Els càlculs són realitzats amb les dades corresponents a l’exercici 2020, sense perjudici  
de modificació amb la consulta prèvia a l’INE.  
 

Tot ingrés que es rebi d’altres administracions, entitats o persones, es deduirà en la seva  
totalitat del cost total anual i minorarà l’aportació dels signants d’aquest conveni.  
Amb la signatura d´aquest conveni, els ajuntaments es comprometen a consignar la seva 

aportació principal corresponent d’ acord amb el quadre anterior.  
 
Cada ajuntament consignarà al respectiu pressupost municipal la dotació que li correspongui 

per garantir atendre la liquidació que es formularà durant el primer trimestre de cada exercici  
vençut. 
 

Setena.- Avançament pagaments i liquidació 
Durant el primer trimestre de cada any, presentarà a la resta d’ajuntaments la liquidació 
definitiva del pressupost de El Tritó referida a l’any anterior, amb la distribució d’aportacions  

corresponents. 
La resta d’ajuntament procediran, en el termini de trenta dies naturals a la recepció de la 
comunicació en tal sentit, a efectuar l’ingrés a l’ajuntament de Sant Celoni de la quantitat  

indicada a la liquidació. 



 

Per als exercicis 2022, 2023 i 2024 es tindran en compte les dades del cens actualitzat i es  
reflectirà en la liquidació de cada any, actualitzant les dades de l’ INE. 
Les despeses corresponents als anys 2022, 2023 i 2024 seran consignades al pressupost  

per aquestes anualitats. 
 
Vuitena.- Adhesió 

La vocació del Pla és assolir una important integració comunitària, i per això, a més de 
l’estructura organitzativa bàsica indicada, el Consell polític podrà considerar la incorporació 
d’agents públics i privats al desenvolupament del Pla, no previstos inicialment, en els  

contextos que es considerin escaients. 
Serà possible l’ampliació d’aquest conveni per adhesió d’altres municipis, mitjançant  
aprovació d’addenda d’adhesió per part del nou municipi amb l’acceptació del Consell polític. La 

incorporació de nous municipis comportarà la revisió de les aportacions  
proporcionals. 
 

Novena.- Vigència 
Aquest conveni tindrà vigència, amb efectes retroactius, des de l’1 de gener de 2021 fins el  
31 de desembre de 2024, amb la signatura electrònica del document per totes les parts.  

De forma prèvia, el conveni haurà de ser aprovat per l’òrgan competent de cada ajuntament 
signant. 
 

Desena.- Causes de resolució 
D’acord amb l’article 51 de la Llei 40/2015, són causes de resolució 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels  
signants. 
 

Onzena.- Modificació del conveni 
La modificació del conveni, requerirà l’acord unànime de les parts.  
 

Dotzena.- Comissió de seguiment 
Es constitueix una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascun dels 
ajuntaments integrants. 

Aquesta comissió de seguiment es reunirà un cop l’any i també a petició de qualsevol de les  
parts. 
Les funcions d’aquesta comissió de seguiment són:  

a) Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels ob jectius i dels compromisos 
adquirits. 
b) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del  

conveni. 
c) En cas de resolució anticipada del conveni, la comissió fixarà la forma de finalitzar les  
actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, establirà un termini improrrogable per a la 

seva consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la liquidació dels compromisos  
econòmics adquirits, en el seu cas, d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la  
Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. 

 
Tretzena.- Resolució de controvèrsies 
Les parts resoldran de mutu acord a través de la comissió de seguiment les diferències que 

puguin sorgir en l’execució i interpretació del conveni amb caràcter a la seva sub missió, si 
s’escau, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.” 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual d’un màxim de 5.000 euros a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 231- 4620000 Tritó del Montseny 
 
A aquests efectes es condiciona l’eficàcia del conveni a l’efectiva consignació pressupostària pels 

exercicis 2023, 2024 i 2025.  
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Sant Celoni els acords precedents per al seu coneixement i als 

efectes oportuns. 
 
Quart.- Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu electrònica (Secció convenis) de l’Ajuntament 

per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat  activa i transparència 



 

informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 14). 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest a juntament 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 

6.240,00 21% 7.550,40 

 
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 l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
simplificada i abreujada de les obres del Projecte tècnic de legalització de la instal·lació 
elèctrica de l’institut escola Montseny de Breda . 

 
Antecedents  
 

Resulta necessari iniciar els tràmits per la realització de les obres contemplades en el projecte tècnic 
de legalització de la instal·lació elèctrica de l’institut escola Montseny de Breda, redactat pels serveis 
tècnics del Consell Comarcal de la Selva, per encàrrec de l’Ajuntament de Breda.  

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

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

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

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

abreujada, amb un únic criteri d’adjudicació, el preu.  
 
Vist que consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció i l’informe de fiscalització prèvia 

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

l’expedient de contractació.  
 
Legislació aplicable 

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

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

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

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

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contemplades en el projecte tècnic de 
legalització de la instal·lació elèctrica de l’institut escola Montseny de Breda , redactat pels serveis 

tècnics del Consell Comarcal de la Selva, per encàrrec de l’Ajuntament de Breda, que te un 
pressupost base de licitació de 32.140,62 euros més IVA (total: 38.890,15 euros).  
 

Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte d’obres 
mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada modalitat abreujada, aplicant un únic criteri 
automàtic relacionat amb el preu.  

 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 10 dies 
hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui 

presentar la seva proposició per licitar.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa de 38.890,15 euros a càrrec a l’aplicació pressupostària 323. 6320000 

Inversió equipaments educatius en la que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

5.0.- Aprovar l'adjudicació del contracte del servei de “Redacció dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU 1 "Marcel ·lí Trunas" de 
Breda”. 

 
Antecedents  
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2021, es va aprovar l’inici 
de l’expedient de contractació del servei de redacció dels projectes de reparcel·lació i urbanització del 
Polígon d’Actuació Urbanística PAU 1 “Marcel·lí Trunas”, mitjançant procediment obert simplificat, 

oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva 
licitació. 
La licitació es va fer pública en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Breda.  

 
Fins a la data de finalització del termini hàbil per presentar proposicions, es va presentar una única 
proposta:  

 

Denominació social NIF Registre Entrada - dia 

DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE SLP B63149397 E2022000012 - 03/01/2022 

 
De conformitat amb els acords presos per la Mesa de contractació, reunida els dies 13 de gener i 31 
de març de 2022, s’ha procedit a realitzar una proposta d’adjudicació del contracte a favor de 

DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE SLP, atès que és l’única proposta presentada i reuneix les 
condicions per poder ser admesa.  
 

En data 5 d’abril de 2022, DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE SLP  ha presentat, mitjançant 
transferència bancaria, la garantia definitiva de 987,50 euros, que es correspon amb el 10% del preu 
d’adjudicació sense IVA. 
 

Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient per part de secretaria-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 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. 
 

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

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

Primer.- Aprovar l'adjudicació del contracte del servei de redacció dels projectes de reparcel·lació i 
urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 1 “Marcel·lí Trunas”,  
a favor de DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE SLP, amb NIF B63149397, per un preu de 9.875,00 

euros més 2.073,75 € d’IVA, tot de conformitat amb les determinacions que s’estableixen en els plecs 
de condicions contractuals.  
 

L’objecte del contracte no compren l’aixecament topogràfic de tot el Pau Marcel·lí Trunas, ni l’Estudi 
geotècnic que inclourà el reconeixement del terreny i caracterització dels materials, així com la 
classificació dels materials i configuració de l’esplanada.  Aquests documents seran realitzats per 

compte de l’Ajuntament i seran entregats amb anterioritat al contractista.  
 
La relació contractual s’iniciarà en la data d’atorgament del contrac te i les prestacions principals 

s’hauran d’haver realitzat dins una durada màxima de 5 mesos.  
 
Els terminis màxims parcials d’execució del contracte serà:  

 



 

- Dos (2) mesos a comptar des de la data de formalització del contracte per lliurar un avanç dels 
projectes de reparcel·lació i urbanització amb suficient detall per a presentar-lo als veïns i veïnes 
de l’àmbit. 

- Dos (2) mesos a comptar des de la data de reunió amb els veïns (aquesta es realitzarà en un mes 
des de que s’hagi entregat l’avanç dels projectes) per a presentar els projectes de reparcel·lació i 
urbanització a l’Ajuntament de Breda per a procedir a l’aprovació inicial.  

- Un (1) mes a comptar des de la data de la finalització del termini d’exposició públ ica per a la 
resolució de les possibles al·legacions presentades per lliurar la documentació necessària a 
l’Ajuntament de Breda per a procedir a l’aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació i 

urbanització. 
- En cas de presentació de recursos administratius contra l’acord d’aprovació definitiva dels 

projectes de reparcel·lació i urbanització, el termini màxim per al lliurament de l’informe sobre 

aquests serà d’un (1) mes a comptar des de la data de presentació del darrer recurs.  
 
Les obligacions contractuals s’extingiran en el moment en que cadascun dels instrument de gestió 

urbanística (projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació) hagin estat aprovats definitivament, 
notificats als interessats i publicats a efectes d’executivitat en el DOGC, i resolts els possibles 
recursos presentats.  

 
Segon.- Disposar la despesa total de 11.948,75 € a càrrec de l’aplicació 151.6270002 Projecte carrer 
Marcel·lí Trunas en la que es preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el pressupost de 

l’any 2022 
 
Tercer.- Requerir a DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE SLP que en el termini de 10 dies hàbils 

procedeixi a signar i formalitzar el contracte administratiu de serveis.  
 
Quart.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i als propietaris de 
les finques afectades pel projecte.  
 

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

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

 



 

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

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

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

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

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

Jaume Andre “FEFE” 
amb l’espectacle 

“Farcell de jocs 
tradicionals” 

92312250-

8 

338 

2260904  
F17678640 

Músics de 
Catalunya 
SCCL 

450,00€ 21% 544,50€ 

 
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  

 
 
7.0.- Aprovar un contracte menor de serveis per 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, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  



 

 
Legislació aplicable  
 

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

tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant -se supletòriament 

les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  

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

Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Cobla La Principal 

de Banyoles 
Audició per la 
Festa Major 

08/09/2022 

92312100 
338 

2260905 
G67132720 

Associació 
Cultural 
Actura 

875,00 EXEMPT 875,00 

 
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.- Resolució de contracte menor de serveis de l'àrea de Joventut 
 

Antecedents 
En data 21 de juliol de 2021 es va aprovar per Junta de Govern, adjudicar un contracte menor de 
serveis de dinamització juvenil de l’Espai jove (15.09.2021-31.07.2022). 

 
En data 1 d’abril de 2022 amb RE 1383, la Sra. TRF amb DNI 472*****R va sol·licitar la resolució del 
contracte per acord mutu amb efectes a 31 de març 2022, per incapacitat temporal.  

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament, amb observacions.  
 

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

llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  

Articles 209 a 213 i 313 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 resolució del contracte de serveis amb la Sra. TRF amb DNI 472*****R que té per 
objecte la dinamització juvenil de l’Espai Jove, amb efectes a 31 de març 2022, ateses les 

circumstàncies que motiven la impossibilitat sobrevinguda de seguir prestant el servei.  
 



 

La resolució del contracte es formalitza de conformitat amb les causes i efectes que estableix l’article 
211.1.a) i 213 de la llei de contractes del sector públic.  
 

Segon.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament de la factura número 28 d’un import de 
1.433,54,- euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 924- 2260907  
  

Amb el reconeixement d’aquesta factura queden saldats els drets i deures econòmics del contracte, 
establint que en data d’avui no s’han determinat danys i perjudicis susceptibles de ser reclamats per 
part de l’Administració contractant.  

 
Tercer.- Comunicar el present acord a la interessada 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 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 pres supost, 
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 

Quitrà en fred pel 

manteniment de 
vials 

44113620-
7 

1532_21000 B63054225 
Jriera magatzem 
construccio, SL 

492,00 21% 595,32 

 



 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
10.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Insecticida contra 
vespes 

24452000-7  171_21000 A58635848 
Socomor, 
SA 

434,28 21% 525,48 

 

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 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 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 

Armilla antibales per 
agent Policia Local 

35815100-
1 

132_22104 B61515474 
USIS 
GUIRAO, SL 

527,89 21% 638,75 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

12.0.- Aprovar la justificació i autoritzar el pagament de la subvenció parcial 2022 a l'Escola de 
Música Güell 
 

Antecedents  
 
El Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord 

pel que es concedia d'una subvenció nominativa i el conveni que la regula, per incentivar la formació 
musical de les persones residents a Breda. 
 

La Junta de Govern Local, de 21 de juny de 2021 va aprovar una pròrroga pel curs 2021-2022 del 
Conveni de col·laboració, esmentat, entre l’Ajuntament Breda i la Sra. Anna Maria Pons Güell, 
representant de l’Escola de Música Güell. 

 
En data 24 de març de 2022 les responsables de l’escola presenten documentació acreditativa de les 
quotes cobrades els mesos de gener a març de 2022. 

 
El Pla estratègic de Subvencions 2020-2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la possibilitat 
d’atorgament de subvencions directes relacionades amb l’ensenyament.  

 
Consten en l’expedient un informe tècnic i de fiscalització prèvia per part de secretaria-intervenció de 
la corporació que acrediten la justificació de la despesa. 

 
Legislació aplicable  
 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals  
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022 

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

Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Escola de Música Güell  pel número d’alumnes 
empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades els mesos de gener a març de 2022.  
 

Segon.- Reconèixer l’obligació de la depesa de 1.270,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 326 
4800000 del pressupost 2022, a favor de la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a 
representant l’Escola de Música Güell 

 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 

 
Quart.- Notificar els presents acords a l’Escola de Música Güell recordant que el conveni estableix, 
entre d’altres que: 

 
1. En el marc d’aquest conveni l’Escola es compromet a: 

b. Mensualment aportarà la documentació acreditativa del nombre exacte de bonificacions 

de preu aplicades a les persones empadronades a Breda, i el nom de les persones 
beneficiades. 

 

3.  El pagament de les subvencions es farà cada dos mesos, a mode de bestreta, una vegada 
l’Escola hagi acreditat i justificat la realització de la formació, la identitat dels alumnes 
empadronats a Breda i els pagament efectuats per aquests. La justificació s’haurà de realitzar 

abans de les següents dates 20 d’octubre, 20 de desembre, 20 de febrer, 20 d’abril i 30 de 
juliol. 

 

4.  El present conveni, un cop signat per les parts, entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2020 i 
serà efectiu durant tot el curs escolar que finalitzarà el 30 de juny de 2021. El període de 
vigència es fixa inicialment en un curs escolar però podrà ser prorrogat per acord de les parts 

en un curs escolar més, finalitzant, en aquest cas, en data 30 de juny de 2022.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 



 

13.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 
 
13.1.- Aprovar el Projecte de Brigada Jove 2022 a Breda  

 
Antecedents 
 

Des de l’Àrea de Joventut, juntament amb l’Oficina Jove de la Selva s’ha redactat el Projecte de 
Brigada Jove Breda 2022. 
 

El projecte té per objecte una acció formativa laboral per atorgar competències laborals als i a les 
joves de la Vila. 
 

L’execució del projecte queda condicionat a l’evolució i possibles canvis com a conseqüència de la 
situació excepcional del Covid-19. 
 

Els objectius que perseguim amb el projecte Brigada Jove s’emmarquen dins els objectius estratègics 
plantejats al Pla local de Joventut 2020-2023 de Breda, que destaquem: 
 

Objectius generals Objectius específics 

Garantir l’orientació i l’acompanyament 
de la joventut en la seva trajectòria 

formativa i laboral, i en els àmbits de la 
salut i la participació. 

 Acompanyar els joves més joves en el seu primer 
contacte amb el mercat de treball 

 Proporcionar espais formatius en matèria laboral als 
joves participants 

 Proporcionar espais d’experiència laboral als joves 

participants 

Treballar per l’assoliment de 
competències bàsiques en l’àmbit laboral 

i social 

 Proporcionar un espai formatiu en clau 
d’emancipació juvenil relacionant-ho amb la 
promoció de competències transversals i d’habilitats 
per a la vida. 

 Valorar l’aprenentatge com un element per al 
desenvolupament i millora professional, reconeixent 
els interessos i les necessitats de millora. 

Consolidar el treball en xarxa amb els 

municipis veïns i ens comarcals per oferir 
un abordatge integral i aprofitar els 
recursos existents per a l’inserció laboral 

dels i les joves. 

 Afavorir espais de contacte entre comunitat i joves 

participants 

 
El projecte inclou la contractació temporal de 3 joves del municipi en edats compreses entre els 16 i 
20 anys per a treballar com a auxiliar de peó de la brigada municipal i auxiliar d’arxiu municipal 

segons el detall que segueix: 
 
- Auxiliar de peó de brigada 

Places: 2 
Edat: entre els 16 i 20 anys 
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 

Horari: de dilluns a dissabte, jornades de 4 hores 
Funcions: Suport a la brigada municipal realitzant tasques de pintura, jardineria, manteniment dels 
equipaments municipals, suport a l’organització i realització d’esdeveniments socioculturals, gestió de 

mediambient, etc. 
 
- Auxiliar d’arxiu municipal 

Places: 1 
Edat: entre els 16 i 20 anys 
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 

Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores 
Funcions: Realitzar tasques de suport a les oficines municipals  de l’ajuntament i la biblioteca 
municipal: arxiu i gestió documental. 

 



 

El projecte Brigada Jove, inclòs en el Pla Local de joventut 2020 - 2023 compta amb el suport i la 
col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut.  
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el projecte de Brigada Jove 2022, assumint la seva execució com una activitat 

pròpia de l’Ajuntament.  
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables i a l’Àrea de Recursos Humans de la 

corporació per a l’inici de l’expedient de selecció del personal que preveu el projecte.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
13.2.- Aprovació de factures ADO 

 
Antecedents de fet 
 

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

  
N. 

d'entrada 
Data 

N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2022/470 04/04/2022 202200020493 528,32 B60947868 
J.M.D. ARIDOS Y HORMIGONES, 
S.L. 

1532 21000 

2 F/2022/471 04/04/2022 
2022-724-

100369922 
1.165,31 A25009192 

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
SAU 

132 
171 

22103 
22103 

3 F/2022/481 05/04/2022 20220110 630,89 B17387051 NASILLARD, S.L. 165 21000 

4 F/2022/505 13/04/2022 6 515,46 40511534R TORRES ARJONA, JUAN 1532 21000 

5 F/2022/506 13/04/2022 901 836,00 36499002A DURAN MORALES, RICARDO 311 21000 

        3.675,98         

 
Consta a l’expedient un informe d’intervenció prèvia de secretaria-intervenció que fa constar les 
següents consideracions que tenen la condició d’objeccions al procediment:  

 
- Es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 500 
euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les bases 

d’execució del pressupost.  
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  

- Les factures i l’obligació de pagament només pot ser reconeguda mitjançant la tramitació d’un 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC) plenari. 
 

A la vista de l’informe d’intervenció, i valorades les observacions i objeccions al procediment, els 
membres que composen la Junta de Govern consideren que les prestacions ja han estat realitzades i 
les factures han estat conformades pels regidors i per les regidores responsables de l’àrea de 

despesa, donant conformitat a la prestació d’acord amb les ordres donades pels propis regidors; i vist 
que la tramitació d’un expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat de ple dret del procediment  
paralitzaria el servei, es proposa que les factures siguin reconegudes i liquidades a favor dels tercers 

per evitar enriquiments injustos i l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  
 
Fonament de dret 

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

Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2022 

 
 



 

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

acte administratiu les despeses de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, 
d’un import total de 3.675,98 euros. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

13.3.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Festes 
 
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 qual ificats 
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’a dopció 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 

Llums led “Bones 

Festes” 

31523000-

8 

338 

2260906 
B65183766 

Ilcovia 

Barcelona SL 
680,83€ 21% 823,80€ 

 
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  

 
 



 

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

 
Legislació aplicable  
 

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

tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 

les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació de DJ 
SEND0 per la Festa 

de l’Ajust 

92312251-
5 

338 
2260904 

47882341K 
Rosendo 
Castaño 

Caparros 

450,00 21% 544,50 

 
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  

 
 



 

13.5.- Denegar ajut econòmic 
 
Antecedents  

 
Figura en l’expedient X2022000843 sol·licitud d’ajut econòmic pel pagament de les despeses 
generades per escolarització de dos dels menors familiars a l’escola bressol municipal El Petit 

Montseny de Breda. 
 
Juntament amb la sol·licitud consta a l’expedient informe dels Serveis bàsics d’assistència social pel 

que es proposa la denegac ió de l’ajut sol·licitat, atès que es superen els barems econòmics i no es 
detecta una situació de risc social. 
 

Legislació aplicable 
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  

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

Primer.- Denegar l’ajut econòmic sol·licitat. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a la família interessada. 

 
Tercer.- Comunicar els presents acords als Serveis bàsics d’assistència social de la corporació. 
 

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

 
13.6.- Aprovar les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de joves per la 
Brigada Jove 2022 

 
Antecedents 
 

Des del 2013 cada estiu s’organitza la Brigada Jove per tal de facilitar la informació necessària i 
l’accés als recursos per a la inserció laboral dels jovent.  
 

El projecte inclou la contractació temporal de tres joves del municipi, en edats compreses entre els 16 
i 20 anys, per a treballar com a auxiliar de peó de la brigada municipal i auxiliar d’arxiu municipal 
segons el detall que segueix: 

 
- Auxiliar de peó de brigada 
Places: 2 

Edat: entre els 16 i 20 anys 
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a dissabte, jornades de 4 hores 

Funcions: Suport a la brigada municipal realitzant tasques de pintura, jardineria, manteniment dels 
equipaments municipals, suport a l’organització i realització d’esdeveniments socioculturals,  gestió de 
mediambient, etc. 

 
- Auxiliar d’arxiu municipal 
Places: 1 

Edat: entre els 16 i 20 anys 
Temporalitat: de l’1 al 31 de juliol 
Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores 

Funcions: Realitzar tasques de suport a les oficines municipals de l’ajuntament i la biblioteca 
municipal: arxiu i gestió documental. 
 

El projecte Brigada Jove, inclòs en el Pla Local de joventut 2020 - 2023 compta amb el suport i la 
col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva.  

 
En data 14 d’abril de 2022 el secretari-interventor ha emès informe de fiscalització favorable.  
 

 



 

Legislació aplicable 
 
Article 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local.  

Article 291 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, 
Article 99 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de personal de les 

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

 
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de joves per a la 
Brigada Jove 2022. 

 
Segon.- Convocar el procediment públic de selecció de les persones beneficiàries de les tres places 
de Brigada Jove 2022. 

 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de 
joves per a la Brigada Jove 2022 a l’E-Tauler, en el tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament.  

 
Essent la data de publicació a l’E-Tauler la que servirà de còmput del termini de presentació 
d’instàncies.  

 
Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa per un import total màxim de 2.322,57 euros, amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost per l’exercici 2022:  

 

171 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix, serveis mant 
3321 13100 Retribucions personal laboral temporal, serveis biblioteques 

171 16000 Seguretat social, serveis mant 

3321 16000 Seguretat social, arxius i biblioteques 

 

Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució als serveis comptables. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
13.7.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'Educació 

 
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 següen ts acords:  
 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Canvi de dues aixetes 
de la cuina del 
menjador de l’Institut 

Escola Montseny 

45232100-
3 

323 
2120001  

J55157119 
Cal Manyà 
SC 

901,02€ 21 1.090,23€ 

 
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  

 
 
13.8.- 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 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 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 

Recollida d’aigües a 

les grades del camp 
d’esports per evitar 
filtracions 

45232130-
2 

342 
6320000 

79301783Z 

Juan 

Antonio 
Ramos 
Rodriguez 

1.900,00€ 21% 2.299,00€ 

 

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  
 

 
13.9.- Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l'ajuntament de Breda per la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de 

seguretat (RESCAT) 
 
Antecedents 

 
Que el Departament d’Interior es fa ressò de la necessitat de promoure mitjançant conveni, 
l’establiment del servei de radiocomunicacions digitals de grup tancat (radio trunking digital Tetra) 

mitjançant l’ús de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya per l’Ajuntament de Breda. 
 

L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions tècniques i funcionals i generals d’adhesió de 
l’Ajuntament de Breda a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació 
dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya. 

 
La xarxa Rescat oferirà al cos de Policia Local de l’Ajuntament els serveis de radiocomunicacions de 
veu i dades. La xarxa Rescat permetrà la comunicació entre els grups operatius de l’Ajuntament de 

forma permanent i fiable.  
 
Que les dues parts estan interessades en aquest conveni i, per tot això, es reconeixen la capacitat 

mútua per actuar i acorden formalitzar un conveni de col·laboració de caràcter interadministratiu.  
 
Fonaments de dret 

 
Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya.  

 
Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Breda per la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i 
emergències de seguretat (RESCAT), d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 



 

 
“Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Breda per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències 

i Seguretat de Catalunya (RESCAT)  
 
REUNITS  

 
D’una banda, l’Honorable Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya  
 

D’una altra, l’il·lustríssim Alcalde de l’Ajuntament de Breda, en virtut de l’Acord de la Junta  de Govern 
Local de l’Ajuntament de data 19 d’abril de 2022 acord que faculta a la senyor alcalde per a la 
signatura d’aquest conveni  

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i  
 

MANIFESTEN que  
 
I. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria de seguretat 

i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i 
Seguretat de Catalunya (d’ara endavant xarxa RESCAT).  
 

II. La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que dona servei de 
manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat 

és facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i 
permetre’n una millor coordinació entre ells.  
 
III. La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per un ús eficient de la banda 

de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb comunicacions xifrades, 
una bona cobertura en els àmbits urbà i rural i la capacitat d’establir comunicacions entre grups 
d’usuaris de forma independent, o bé activar grups comuns per a facilitar-ne la coordinació.  

 
IV. La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha estat 
encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data de 21 de desembre de 
2012 que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa dels actius de la xarxa de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el 

Departament d’Interior han formalitzat una addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al 
nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol 
de 2013.  

 
V. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, s’estableix que el 
Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el seu màxim òrgan de direcció, en defineix les seves 

funcions i determina la forma de representació de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan 
col·legiat.  
 

VI. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya estableix 
que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les autoritats amb competències en la 
matèria i els serveis dependents de les administracions respectives, i també, els òrgans de 

coordinació i participació ciutadana. El sistema de seguretat pública de Catalunya té per finalitat 
contribuir al desenvolupament de polítiques públiques de prevenció i protecció eficaces en 
l’assegurament dels drets i les llibertats dels ciutadans, la preservació de la convivència i el foment de 

la cohesió social. Així mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la Llei, estableix que el Govern, sobretot per 
mitjà del departament titular de les competències en matèria de seguretat pública, i els ajuntaments 
han de promoure, en el si dels òrgans conjunts, la planificació operativa de llurs serveis de seguretat i 

l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt dels recursos, la integració dels sistemes d’informació 
policial i l’homogeneïtzació dels estàndards organitzatius i operacionals.  
 

I en virtut d’això, les parts decideixen SUBSCRIURE el present conveni de col·laboració per a 
l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la xarxa RESCAT, mitjançant els següents  
 

ACORDS  
 



 

Primer.- Objecte i Finalitat del conveni  
 
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de Breda a 

la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació dels serveis d’emergènc ia 
i seguretat de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals de Catalunya que s’hi 
adhereixin.  

 
Segon.- Obligacions del Departament  
 

El Departament s’obliga a:  
 

ys, i la seva disponibilitat 

per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin.  
 

a xarxa Rescat són assumits per la 

Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.  
 

r a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i de 

la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es preveu en aquest conveni, 
amb antelació suficient.  
 

ntegral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant el Centre 
d’Operacions Rescat (en endavant COR), proporcioni a l’Ajuntament,  entre d’altres, un servei per 
atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa RESCAT i dels seus terminals, 

utilitzant els recursos necessaris per a la seva solució. Aquest servei complementarà, per tant, el 
manteniment dels equips terminals ofert per les empreses subministradores.  
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament  

 
L’Ajuntament s’obliga a :  
 

ilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les condicions 
tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:  
o Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, de la direcció de la xarxa 

RESCAT.  
o Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i l’ús eficient 
de la xarxa.  

 

per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de la xarxa RESCAT, tant com 

sigui possible, a la seva organització.  
 

l’Ajuntament en relació a la xarxa RESCAT, de manera que es disposi d’un termini adequat per poder 
estudiar la viabilitat de la solució tècnica.  
 

de seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a no permetre la utilització de terminals 
donats d’alta a la xarxa RESCAT per part d’usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les 

emergències del municipi, a excepció d’aquells que siguin autoritzats explícitament pel Departament.  
 

icipar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió 

de la xarxa RESCAT, que no es prestin amb caràcter general, aniran a càrrec de l’Ajuntament i 
hauran de ser validats per l’Oficina RESCAT, d’acord amb l’annex tècnic.  
 

funcionament òptim de la xarxa ho requerís. Aquesta autorització es formalitzarà mitjançant el 
corresponent conveni de col·laboració per a la instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de 

subscriure en el termini màxim de quatre mesos des de la data de comunicació de la necessitat per 
part de la Generalitat.  
 

compatibilitat 
dels equips amb els estàndards de la tecnologia TETRA i les especificacions de la xarxa RESCAT i 
assumir el cost de l’adquisició de manteniment del material, tal com es detalla a l’acord sisè.  

 



 

ccessoris de la xarxa RESCAT adquirits només seran 
mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses subministradores la reparació 
dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les incidències que afectin els 

equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei 
àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el COR, quan rebi un equip avariat de 
l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la 

mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el 
terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional, tal i com 
es detalla en l’acord sisè.  

 

d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle.  

 
mergències policials, així com d’activitats 

del municipi derivades de la participació en els plans de protecció  

 
civil. En qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, serà d’obligat compliment la 
presentació en el primer trimestre de l’any la memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades 

registrals de delictes, faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i materials, 
d’acord amb allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del  sistema de 
seguretat pública de Catalunya.  

 

Comunicacions (XAC), que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 

Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per serveis de protecció civil.  
 

nic i números de fax 

dels responsables amb qui hagi de contactar la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) en cas 
d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció 
civil...).  

 
format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la DGPC, la 

informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’actuació municipals que els afectin 

(elements vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts negres en zones inundables, etc)  
 

nformació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’activitats i serveis.  

 

es presten amb caràcter general, com les cobertures d’interiors d’edificis, aquests aniran a càrrec de 

l’Ajuntament i hauran de ser validats per l’Oficina RESCAT.  
 
Quart.- Clàusula de reciprocitat de la informació 

 
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament en la reciprocitat de la informació  sobre 
emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord amb els 

principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, als efectes de donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei, 
relatius a la informació estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.  

 
Cinquè.- Costos d’explotació de la xarxa RESCAT  
 

El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa 
Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.  
 

Sisè.- Adquisició de terminals  
 
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els terminals i accessoris 

Rescat que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb les mateixes condicions d’homologació i 
compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides en les contractacions de terminals i accessoris del 
Departament d´Interior.  

 
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractac ió que estableixi 
garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia TETRA i les 

especificacions de la xarxa RESCAT. 



 

 
Setè.- Costos corresponents al servei Centre d’Operacions RESCAT (COR)  
 

El servei integral d’incidències del Centre d’Operacions RESCAT (COR) serà gratuït per a 
l’Ajuntament.  
 

Vuitè.- Representació en el Consell Rector  
 
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa RESCAT a través de la participació 

dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, designats per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.  
 

Novè.- Protecció de dades i deure de confidencialitat  
 
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o de qualsevol 

altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es comprometen a no divulgar aquesta 
informació a tercers sense consentiment exprés de l’altra part.  
 

Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser protegida, no han 
de ser objecte de publicació, d’acord amb el previst a l’article 21.1 a) en relació amb l’article 8. f) de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.  

 
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la normativa de protecció 
de dades, en especial a la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals 

tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i execució 
de sancions penals.  
 
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es comprometen al seu 

compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement públic, d’acord amb 
el marc jurídic aplicable vigent.  
 

Desè.- Condicions tècniques  
 
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la Xarxa RESCAT amb els mateixos nivells de qualitat i 

disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya.  
 
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la prestació del servei 

objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex “Condicions tècniques del servei de 
radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres annexos que el modifiquin i que es numeraran 
a continuació de l’annex inicial.  

 
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus d’avaria, bloqueig 
o mal funcionament de la Xarxa RESCAT, serà donat de baixa temporalment fins la comprovació del 

correcte funcionament del terminal.  
 
Onzè.- Annex Generalitat de Catalunya  

 
Formen part d’aquest conveni l’annex següent:  
 

- Annex : “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”  
 
Dotzè.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució  

 
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del conveni, d’acord 
amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, i operativa a partir de l’activació dels terminals 
corresponents.  
 

Aquest conveni té una vigència de 4 anys i es podrà prorrogar per un màxim de 4 anys. La pròrroga 
s’haurà d’acordar unànimement abans de finalitzar el termini previst en el conveni, d’acord amb 
l’article 49. h) 2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es podrà resoldre 

per denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos.  
 
 

 



 

No obstant això, l’adhesió a aquest Conveni pot rescindir-se per alguna de les causes següents:  
 
- El transcurs del termini de vigència de l’adhesió al conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga  

- El mutu acord de les parts.  
- L’incompliment de les clàusules del conveni.  
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del conveni.  

 
Tretzè.- Règim jurídic i litigis  
 

Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa RESCAT els conflictes que 
puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els efectes d’aquest Conveni. 
En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la 

jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats.  
 
I com prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda les parts signen aquest Conveni.” 

 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 

Tercer.- Fer públic el conveni en el portal de transparència de l’Ajuntament de Breda. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per formalitzar el conveni i dur a 

terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
13.10.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'Educació 
 

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 necessi tat, 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 

Pintar parets i 
radiadors del 
menjadors escolar 

IE Montseny 

45442110-
1 

323 
2120001  

40287231V 

Pablo 

Godoy 
Morillo 

1.430,00€ 21% 1730,30€ 

 
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  

 
 
14.0.- 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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