
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE MAIG DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000022 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de maig de 2022 

Hora d’inici: 22:00 h 
Hora de fi: 22:20 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 secretari-intervenció interí l’existència del “quòrum” que cal, perquè 
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

 
1.0.- Aprovar les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000020 i 
JGL2022000021, de 16 i 23 de maig, 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 JGL2022000020 i JGL2022000021, de 16 i 23 de maig. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovar provisionalment la novació del conveni subscrit amb la propietat de Can Iscle de 
Riells i Viabrea que regula el dret d’abastament d’aigua en alta.  

 
Antecedents 
 

En data 16 de juny de 2008, l’Ajuntament de Breda i el Sr. Esteban Bassi Roura van subscriure un 
conveni que regula el dret d’abonament a una pòlissa de contracte de subministrament d’aigua en alta 
en benefici de la finca de Can Iscle 13 de Riells i Viabrea. 

 
A finals de l’any 2021 la concessionària del servei d’aigua, davant divergències amb la part 
interessada, va demanar que es reformulin les condicions del conveni amb l’objecte de concretar el 

dret de subministrament d’aigua, limitant-ne l’ús a un màxim de 35 metres cúbics d’aigua mensuals a 
raó d’uns aproximadament 8,5 m3 setmanals, entre d’altres condicions.  
 

L’interessat ha prestat la seva conformitat a les noves condicions que s’estableixen en el nou conveni 
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria intervenció amb observacions.  

 
Legislació aplicable 
 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  
Reglament municipal del serveis d’abastament d’aigua (BOP 9 de juliol de 2008) 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació, mitjançant novació, del conveni que regula el dret 

d’abonament a una pòlissa de contracte de subministrament d’aigua en alta en benefici de la finca de 
Can Iscle 13 de Riells i Viabrea, en els termes en que figura a l’expedient i amb la següent redacció:  
 

“NOVACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT AMB LA PROPIETAT DE CAN ISCLE DE RIELLS I 
VIABREA QUE REGULA EL DRET D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA.  
 

Breda, maig de 2022.  
 
REUNITS  

 
El Sr. Dídac Manresa Molins, Alcalde de la Vila de Breda, en representació de l’Ajuntament  
 

I de l’altre, el Sr. Esteban Bassi Roura, veí de Riells i Viabrea, amb DNI 40240327X, actuant com a 
propietari de la finca situada a Casa Can Iscle número 13 de Riells i Viabrea (Girona).  
 

MANIFESTEN  
 
I. Que en data 16 de juny de 2008 l’Ajuntament de Breda i el Sr. Bassi varen subscriure un conveni 

que regula un dret d’abonament a una pòlissa de contracte de subministrament d’aigua en alta en 
benefici de la finca de Can Iscle 13 de Riells i Viabrea.  
 

Aquest conveni regula les condicions per les quals l’esmentada finca disposa d’uns drets 
d’abastament d’aigua en alta a través del servei públic de Breda.  
 
II. El pacte II de l’esmentat conveni estableix que la prestació del servei de subministrament d’aigua 

en alta serà per a ús particular i estarà condicionat a la clàusula de prioritat de subministrament a 
favor de les necessitats domiciliaries de la població urbana del municipi de Breda.  
 

III. El pacte VI estableix que l’Ajuntament de Breda no garanteix les condicions de qualitat de l’aigua 
subministrada atès que es tracta d’aigua no tractada NO APTA PEL CONSUM HUMÀ.  
 

IV. La gestió del subministrament de l’aigua es realitza a través de l’empresa concessionària del 
servei, avui la societat mercantil “Abastaments d’Aigua del Tordera SL, i de conformitat amb el que 
disposa el Reglament del servei i subministrament d’Aigua potable al municipi de Breda.  

 
V. Que la concessionària del servei ha manifestat la seva disconformitat amb els termes del conveni 
atès que no concreta el dret de subministrament d’aigua, és a dir, no determina el màxim de cabal i 

de quantitat d’aigua a la que té dret l’interessat d’acord amb les seves necessitats.  
 
VI. Davant la necessitat de concretar els termes i els límits de la quantitat i periodicitat a la qual 

l’Ajuntament, a través de la concessionària de servei, està obligat a prestar el servei, les parts 
acorden establir les noves condicions del contracte, que venen a complementar el conveni de data 
16.06.2008, mitjançant una novació d’aquest.  

 
Així doncs, ambdues parts han arribat a un acord per a l’atorgament del present conveni que ha 
d’establir les noves condicions del contracte de subministrament d’aigua en alta sense tractar, en 

base als següents  
 
ACORDS  

 
I. L’Ajuntament de Breda reconeix el dret a favor del Sr. Esteban Bassi Roura de proveir-se d’aigua en 
alta en benefici de la finca de Can Iscle 13 de Riells i Viabrea.  

 
La captació es farà a través d’una escomesa de la canonada que transporta l’aigua de la captació de 
la riera de Breda al dipòsit d’aigua de les Agudes.  

 
El servei serà prestat mitjançant la concessionària del servei d’abastament d’aigua, avui la societat 
mercantil “Abastaments d’Aigua del Tordera SL.  

 
II. La tipologia de la prestació del servei de subministrament d’aigua en alta serà exclusivament per a 
ús particular, i li serà d’aplicació la clàusula de prioritat de subministrament continguda en el 



 

Reglament de Servei, respecte a l’objectiu de prioritat en cas de sequera tipificada per les autoritats, 
el subministrament d’aigua potable per a les necessitats domiciliaries de la població urbana.  
 

En aquest sentit, caldrà diferenciar dues casuístiques en el marc de la conceptualització de “sequera”:  
 
a.- Declaració de situació d’alerta o prealerta per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

b.- Riera amb un cabal d’aigua insuficient.  
 
Així, quan el servei públic de subministrament d’aigua en el municipi de Breda ho requereixi, prèvia 

conformitat de l’Ajuntament o en el seu defecte per l’ACA, el prestador del servei podrà disminuir i fins 
i tot suspendre en qualsevol moment el subministrament d’aigua, sense dret a indemnització en els 
termes contemplats en l’acord VI del present conveni.  

 
III. La regulació de la prestació del servei de subministrament d’aigua en alta objecte del present 
acord estarà sotmesa a les disposicions del Reglament del servei i subministrament d’Aigua potable 

al municipi de Breda, així com a qualsevol modificació que s’introdueixi en exercici de les 
competències municipals atribuïdes a l’Ajuntament de Breda, i sempre que ho imposin disposicions 
legals o reglamentàries.  

 
IV. Que l’Ajuntament a través de la concessionària del servei, instal·larà una derivació o escomesa 
amb comptador des de la canonada general fins a la finca del Sr. Bassi per tal d’assegurar i controlar 

el subministrament d’aigua. La clau de registre de l’escomesa només serà maniobrada per l’empresa 
prestadora o pel personal autoritzat.  
 

V. L’Ajuntament de Breda no garanteix les condicions de qualitat de l’aigua subministrada, ja que la 
mencionada derivació està per sobre de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i per tant és 
aigua no tractada i no és apta pel consum humà.  
 

Així doncs, tant l’Ajuntament de Breda com l’empresa concessionària del servei declinen tota 
responsabilitat referent al tractament i control d’aigua que subministra l’escomesa, així com qualsevol 
responsabilitat per al mal ús de la mateixa.  

 
VI. L’Ajuntament, mitjançant la concessionària del servei, es compromet a omplir setmanalment la 
bassa de la propietat del Sr. Bassi (sempre que sigui possible i la prioritat del servei ho permeti).  

 
El personal autoritzat per la concessionària farà les tasques de tancar l’entrada d’aigua del dipòsit de 
les Agudes i omplir la canonada que dona subministrament a la bassa.  

 
No obstant, el dret de subministrament es limita a un màxim de 35 metres cúbics d’aigua mensuals, a 
raó d’uns aproximadament 8’5 m3 setmanals. En aquest sentit, a efectes de còmput trimestral el 

subministrament no podrà superar en cap cas el llindar de 105m3. En cas de superació d’aquest 
cabal es faculta la concessionària perquè facturi al Sr. Bassi l’escreix de consum al preu del primer 
bloc de les tarifes de l’aigua vigents.  

 
En cas de sequera, caldrà diferenciar les dues casuístiques concretades en l’acord II del present 
conveni:  

 
a.- En situació de prealerta o alerta declarada per l’ACA:  
 

-Prealerta: Subministrament limitat a 25m3/mes  
 
-Alerta: mateix criteri que l’aplicat a la resta de granges del terme municipal de Breda  

 
b.- Riera amb un cabal d’aigua insuficient:  
 

S’establirà un paral·lelisme objectiu entre el percentatge d’aigua que s’hagi d’utilitzar dels recursos 
d’aigua secundaris per tal de garantir l’efectiu subministrament d’aigua a la població i el percentatge 
de minoració amb el subministrament garantit per part del Sr. Bassi.  

 
Per tant, si és necessària una aportació per part del dipòsit d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) per garantir 
el subministrament de més del 25% del total d’aigua consumida, es minorarà la quantia d’aigua 

subministrada al Sr. Bassi en aquest 25%. Així mateix passarà quan l’aportació per part d’ATLL sigui 
del 50% i del 75%. En el cas de superar el llindar del 80% de necessitat d’aportació per part d’ATLL 
sobre el total del consum, s’estableix la no obligatorietat de subministrament d’aigua de la riera.  

 



 

L’Ajuntament, en tots aquests supòsits, comunicarà a través de la concessionària de les situacions 
anteriorment contemplades a la propietat amb una mínima antelació de 72 hores.  
 

VII. El Sr. Bassi assumeix el pagament de totes les obres de nou establiment o de manteniment de 
l’escomesa i del comptador, així com de les reparacions que siguin necessàries per  assegurar el 
subministrament d’aigua. Les obres que s’hagin de realitzar hauran de comptar amb el vist -i-plau de 

l’empresa concessionària del servei municipal d’aigua. La concessionària del servei es reserva el dret 
de proposar i l’Ajuntament establir, previ acord amb el conveniant, les tarifes o els preus que gravin el 
servei prestats objecte del present acord.  

 
VIII. La durada del present conveni és de quatre anys prorrogable per un nou període de quatre anys 
més, essent la seva durada màxima de vuit anys, sense perjudici que una vegada finalitzat les parts 

acordin subscriure nous acords.  
 
No obstant, durant la vigència del present conveni, aquest es podrà resoldre unilateralment per part 

de l’Ajuntament de Breda, per causes d’interès públic degudament motivades, sense dret a 
indemnització.  
 

IX. Les reclamacions que en el seu cas pugui formular el Sr. Bassi, es regiran pel que estableixi el 
Reglament de Servei.  
 

X. La formalització del present conveni deixa sense efecte qualsevol altre acord entre ambdues parts 
que tracti sobre les qüestions plantejades en el present.  
 

Així mateix la formalització del conveni es condiciona l’efectiva aprovació per part de l’Ajuntament de 
Breda i a l’autorització expressa de l’empresa concessionària del servei.  
 
Com a prova de conformitat amb el contingut dels presents acords, ambdues parts signen el 

document en dos exemplar, a un sol efecte. 
 
 

Sr. Dídac Manresa Molins    Sr. Esteban Bassi Roura 
Alcalde de la Vila de Breda Propietari de la finca Can Iscle núm. 13 de 

Riells i Viabrea. 

 
Segon.- Sotmetre la proposta de conveni a un tràmit d’audiència de 20 dies a favor de l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea i la concessionària del servei municipal d’aigua AAT per tal que dins d’aquest 

termini manifestin si s’escau les al·legacions o reclamacions que considerin oportunes.  
 
Tercer.- Publicar el present acord a l’E-tauler per tal que qualsevol persona interessada dins el 

termini de 20 dies presenti les al·legacions o reclamacions que consideri convenient.   
 
Quart.- En el supòsit que no es presentin al·legacions dins els tràmits d’audiència i informació 

pública, el conveni esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu, i es procedirà a la seva formalització per 
l’Alcaldia, que queda facultat tant àmpliament com en dret sigui menester,  per dur a terme aquest 
acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Adjudicar la concessió de servei de l'explotació del bar de les piscines municipals (2022-
2023) 

 
Antecedents 
 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 4 d’abril de 2022, es va aprovar, 
entre d’altres, l'expedient de contractació per a l'explotació del servei del bar de les piscines 
municipals, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, 

convocant la seva licitació. 
 
En el termini habilitat per a la presentació d'ofertes, finalitzat el dia 6 de maig, i s’ha presentat una 

única proposta, que es relaciona a continuació: 
 

Denominació social NIF Registre Entrada - Data 

MARIA TERESA GOMEZ MARTÍNEZ 38082547K E2022001740- 24/04/2022 



 

 
En data 6 de maig de 2022 la Mesa de Contractació es reuneix per a l’obertura del Sobre A , 
documentació administrativa i atesa la qualificació positiva de la documentació presentada la mesa 

acorda admetre la plica i seguidament es procedeix a l’obertura del sobre B, Proposició econòmica i 
documentació quantificable de forma automática, acordant: 
 

1.- Proposar l’adjudicació del contracte de concessió de serveis de la gestió i explotació del bar de les 
piscines municipals a favor de la Sra. MARIA TERESA GOMEZ MARTÍNEZ, amb DNI 38.082.547-K, 
condicionant l’adjudicació al compliment, dins el termini de 10 dies hàbils, de les següents 

obligacions: 
 

- Aportació de la còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.  

- Constitució de la garantia definitiva de 2.213,00 euros. 
 
2.- Fer públics els presents acords al perfil de contractant.   

 
En data 17 de maig de 2022 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció en el qual es fa constar 
que la Sra. Gómez ha presentat copia de la pòlissa i ha dipositat la garantia definitiva, i per tant 

procedeix que l’òrgan de contractació adjudiqui el contracte.   
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret  

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

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

Primer.- Adjudicar el contracte de la concessió de servei de l'explotació del bar de les piscines 
municipals a la Sra. MARIA TERESA GOMEZ MARTÍNEZ, amb DNI 38.082.547-K, d’acord amb les 
següents condicions: 

 
Cànon anual: 1.000,00 € 
Data inici del contracte: des de la data fixada en el document contractual. 

Data de finalització: 11 de setembre de 2023  
Pròrroga prevista: dues temporades anuals (2024 i 2025). 
 

El servei es prestarà d’acord amb les condicions previstes en el Plec de clàusules econòmic 
administratives i tècniques particulars. 
 

Segon.- Establir un termini màxim de tres (3) dies hàbils, des de l’endemà de la notificació dels 
presents acords, per a la formalització del contracte. 
 

Tercer.- Designar com a responsable del contracte la regidora de l’àrea d’esports.  
 
Quart.- Publicar el contracte formalitzat a la plataforma de contractació pública. 

 
Cinquè.- Comunicar els presents acords 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  

 
 



 

4.0.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d'urbanització dels entorns de la zona 
esportiva 
 

Antecedents 
 
Per Junta de Govern de data 7 de febrer de 2022, es va aprovar definitivament el projecte 

d’urbanització dels entorns de la zona esportiva de Breda. 
 
Per Junta de Govern de data 4 d’abril es va adjudicar el contracte administratiu a l’entitat 

Girodservices SL de les obres d’urbanització per un import total de 243.210,00 euros (IVA inclòs).  
 
En data 5 de maig de 2022 RE núm. E2022001858 l’empresa contractista presenta el Pla de 

Seguretat i Salut que ha estat informat favorablement pel cap d’obres Sr. Santi Prat Gual.  
 
Legislació aplicable  

 
Reial Decret Legislatiu 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 

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

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en relació al projecte d’urbanització de la zona esportiva 
de Breda. 
 

Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i al cap d’obres.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Promoció econòmica 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reimpressió del mapa 

turístic i excursionista 
del municipi de Breda 

79810000-
5 

4311 
2260913  

39368801T 

Salvador 

Salas 
Oliveras 

870,00€ 4% 904,80€ 

 
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  
 
 

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 els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Concert de Grup 
TuTú-KeKé 

92312130-
1 

338-
2260906 

B65758427 
ACTURA 12 
SL 

1.800,00€ 21% 2.178,00€ 

 

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  
 

 
7.0.- 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 des pesa 
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 

Actuació Cobla 
Bisbal Jove per 

audició de 
sardanes de la 
festivitat de 

Santa Anna 

92312100 
338 226 
0905 

G65246753 
Associació 
Musical Ball 

de Nit 

1.100,00 EXEMPT 1.100,00 

 
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  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Canviar columna 
lluminària per 
col·lisió 

34928520-

9 
165_21000 B62145503 

Electricitat 

Boquet, SL 
952,70 21% 1.152,77 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
9.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'à rea de Festes 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una xaranga per la Festa Major.  

 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de 

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

l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor interí de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar 

queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària 
suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 
2021. 

 
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 

Actuació 
XARANGA  

DAMM-ER 

92312130-
1 

338 
2260905  

F17678640 
MÚSICS DE 
CATALUNYA, 

SCCL 

1.350,00€ 21% 1.633,50€ 

 



 

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  
 

 
10.0.- Sol·licitar la inclusió de l'Institut Escola Montseny de Breda al programa Sigues Tu, de 
Dipsalut, pel curs 2022-2023 

 
Antecedents 
 

Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, entén la salut com un dret humà 
universal i fonamental. 
 

Atès que està demostrat que els factors socials i econòmics expliquen la major part de les diferències 
en salut que són innecessàries, injustes i evitables. L'entrenament de les habilitats per a la vida és 
una bona estratègia per tal que les persones puguin gestionar millor la seva salut i la seva vida. 

 
És per això que tenen creat el programa «Sigues tu», un programa que promou estils de vida 
saludables i respectuosos amb l'entorn a partir del treball de les habilitats per a la vida i el sentit de 
coherència. Concentra la intervenció en infants i adolescents. 

 
Aquest programa va néixer el curs 2014-2015. Es basa en l’evidència científica (OMS, 2003) que les 
competències psicosocials de les persones són un factor clau per tenir un control més gran sobre la 

salut i sobre la vida. 
 
Els objectius del programa són: 

 

 Desenvolupar les habilitats psicosocials d’infants i adolescents (comunicació interpersonal, 
presa de decisions, pensament crític, autoestima i control intern...) perquè puguin tenir més 

control sobre la seva salut i afrontar els desafiaments de la vida quotidiana. 

 Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal d’educació per a la 
salut per ajudar a millorar el benestar tant de l’alumnat com del professorat. 

 Facilitar a les famílies espais de reflexió sobre la salut i benestar dels infants i estratègies per 
afrontar el seu procés de desenvolupament. 

 

El programa es duu a terme en escoles, instituts i altres tipus de centres de la demarcació de Girona. 
Es treballa des de P3 fins a 4t d’ESO i en els PFI i Centres d'Adults . El desenvolupen docents, 
personal tècnic de Dipsalut i d’organismes col·laboradors, amb el suport de materials didàctics 

adaptats a cada edat. 
 
A partir dels recursos materials (contes, historietes, àlbums de cromos, vídeos...), s’inicia una reflexió 
a l’aula sobre aspectes com ara la importància de respectar-se a un mateix i als altres, de saber 

prendre decisions, d’afrontar els desafiaments de manera positiva o de mantenir el sentit crític enfront 
de les pressions del grup. Els materials també permeten abordar temes de gènere, consums, ús de 
les TIC, sexualitat, respecte i convivència, entre d'altres.  

 
Els continguts del «Sigues tu» es treballen en horari lec tiu, en sessions específiques i també de 
manera transversal, aprofitant les ocasions d’incidir en les habilitats per a la vida que sorgeixen a 

l’aula en el dia a dia. Alhora, també inclou espais de debat amb les famílies, amb l’objectiu de facilitar-
los eines perquè puguin treballar les habilitats per a la vida a casa. 
 

S’ha demostrat que entrenar les capacitats psicosocials d’infants i adolescents redueix la violència i el 
comportament delictiu; retarda l’edat d’iniciar-se en el consum de tabac, alcohol i altres drogues; 
redueix l’activitat sexual d’alt risc i l’assetjament escolar (bullying); ajuda a  controlar la ira; promou 

l’ajustament social positiu; redueix els desordres emocionals; millora el rendiment acadèmic, i promou 
els comportaments saludables i l’autoestima 
 



 

El programa es desenvolupa als centres educatius de la demarcació de Girona que el sol·liciten a 
Dipsalut a través del seu ajuntament. 
 

El programa el desenvolupen docents i personal tècnic de Dipsalut, i hi col·laboren professionals 
d’altres ens del territori. És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu de l’escola o 
institut i que se’n nomeni una persona responsable. 

 
Tot i que l’eix sobre el qual pivota el programa és el tutor o tutora del grup, una professional de 
Dipsalut acompanya els docents de cada centre en la implementació del programa, des del primer 

moment i de manera permanent. Personal tècnic de l’organisme i d’ens col·laboradors s’encarreguen 
també de dur a terme directament algunes de les sessions que es fan als instituts. 
 

El «Sigues tu» es treballa en horari lectiu, de manera flexible: en classes específiques i també 
transversalment, aprofitant les ocasions d’incidir en les habilitats per a la vida que sorgeixen a l’aula 
en el dia a dia. 

 
El programa «Sigues tu, eines i actius per a la salut» és totalment gratuït pels ajuntaments i centres 
escolars, ja que Dipsalut n'assumeix el cost. 

 
Període de sol·licitud obert del 4 de maig al 14 de juliol de 2022. 
 

Des de la direcció de l’Institut Escola Montseny s’ha comunicat la voluntat de participar al programa el 
curs 2022-2023 en els 13 nivells (de P3 a 4rt d’ESO) que s’executen al centre i per als 480 alumnes, 
aproximadament, que hi assisteixen. 

 
Per tal de donar suport a la iniciativa del centre educatiu i amb la voluntat de contribuir en la reducció 
de les desigualtats socioeconòmiques i d’altres per procurar unes condicions ambientals que no 
perjudiquin la salut. I la impulsió de programes orientats a proporcionar eines (coneixements, 

habilitats i actituds) perquè les persones entenguin, gestionin i donin sentit a la vida, i enforteixin així 
el control que tenen sobre la seva salut. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar la inclusió de l'Institut Escola Montseny de Breda al programa Sigues Tu, de 

Dipsalut, pel curs 2022-2023. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
11.0.- Assumptes urgents 
 

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

11.1.- Concedir un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2022 
 
Antecedents 

 
En data 22 de maig de 2022, amb registre E2022002202, es sol·licita un ajut econòmic pel pagament 
de la inscripció a un casal d’estiu del municipi. 

 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 26,87€, pel pagament del casal d’estiu 2022.  

 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 

 
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.- Concedir un ajut social de 26,87€ a la família interessada. 

 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 26,87€, al número de compte que consta a l’expedient, amb càrrec a la 
partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2022.  

 
Tercer.- Donar compte del present acord 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.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

11.2.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Cultura 
 
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, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Exposició plafons 

ceràmics 

79822500-

7 

334 

2260902 
43671937C 

Jordi Callís 

Ferrer 
806,00€ 21% 975,26€ 

 
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  

 
 
11.3.- Aprovar un contracte menor de l'àrea de Joventut 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Organització 
gimcana 

37524400-
1 

924 
2260907 

52599974D 
Marçal Llobet 
Aymamí 

930,00€ 21% 1.125,30€ 

 

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  



 

11.4.- Pròrroga del nou contracte de subministrament elèctric (juliol 2022-juny 2023) 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 
 

En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes les 
empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de 
recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb 

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

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

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

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

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

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

En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la cessió, 
procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’A cord marc de 
subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 2021.  

En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament la 
modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única actualització i un únic preu 
per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que coincideixen amb l’ inici de la pròrroga i l’inici 

de cadascun dels tres trimestres següents. Els preu quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 
5 dies de cotització OMIP corresponents al trimestre a actualitzar en el mes anterior al inici del 
trimestre a actualitzar. 

En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va acordar l’aprovació inicial de la 
primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3.  
 

En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la primera 
pròrroga de l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya,  (expedient de contractació núm. 

2019.03.D01), per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny 
de 2023. 
 

Vist que l’Ajuntament de Breda mitjançant acord de la Junta de Govern Local reunida en data 7 de 
març de 2022 va aprovar l’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada 



 

de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes 
més de 12 mesos cadascun.  
 

Vist que es proposa que l’Ajuntament s’adhereixi a la primera pròrroga del contracte que s’iniciarà 
amb efectes del dia 1 de juliol de 2022 fins el 30 de juny de 2023.  
 

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

 
Articles 153, 219 a 222, 227 i següents i Disposició addicional 3a. de la Llei de contractes del sector 
públic (LSCP), en relació a la Disposició addicional 5a de la Llei de bases de règim local.  

 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que 

regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03). 
 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020, 
de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el procediment 
derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, període 
que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu 
límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord 

marc. 
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat del l’Ajuntament de Breda, ordenats per lot, que s’inclouen al 
contracte: 
 

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

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031406039607001YW  2.0A POU 

2 ES0031406036951001XL 2.0DHA EP c/ CALLOL  

3 ES0031406232714001LZ  2.0DHA EP c/ SALVADOR ESPRIU 

4 ES0031406036983001EA 2.0DHA EP c/ AGUDES 

5 ES0031406032440001RD 2.0DHA EP c/ MOROU 

6 ES0031406038139001MT  2.0DHA EP c/ SANT HIPÒLIT 

7 ES0031408407501001DA 2.0DHA EP c/ SELVA 

8 ES0031406038955001VY 2.1DHA EP c/ SANT ANTONI  

9 ES0031406036944001MB 2.0DHA EP c/ SANT FRANCESC  

10 ES0031406036350001PD 2.1DHA EP c/ PERE MASCARÓ 

11 ES0031406037824001VP  2.0DHA EP GASERANS ESPORTIU 

12 ES0031408140547001XB 2.1DHA EP c/TURO DE SANTA ANNA 

13 ES0031406032500004BM 2.0A OAC 

14 ES0031406032489002SC 2.0A CAN CASALOS 

15 ES0031406031901001AZ  2.0A CARITAS  

16 ES0031406032505001KB 2.0A CASERNA 

17 ES0031408290789001HP 2.0A MAGATZEM 

18 ES0031406037054001GW 2.0A ESCOLES 

19 ES0031406038273001NW 2.0A DEIXALLERIA I CEMENTIRI 

20 ES0031406032575001ME 2.0A AMPA 

21 ES0031406032572001JN 2.0A CASA MESTRE 



 

22 ES0031406032021001TT  2.0A CONSISTORI 

23 ES0031408336172001EY 2.1A CLUB 

24 ES0031406036226001EW  2.0A PISCINA 

25 ES0031406039690001AH 2.0DHA EB Dipòsits d'aigua 

26 ES0031408620380001AL 2.1A PUNT DE LLUM PL. LLUÍS COMPANYS 

 

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

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031408449249001WJ 3.0A EP PI CAN GUILLAUMES 

2 ES0031408278791001YG 3.0A MUSEU 

3 ES0031408340568001EQ 3.0A LLAR INFANTS 

4 ES0031406032500005BY 3.0A ESPAI JOVE 

5 ES0031406150712001ZY 3.0A CENTRE CÍVIC 

6 ES0031408468237001MH 3.0A POLIESPORTIU 

7 ES0031406038745001VL 3.0A CAMP DE FUTBOL 

8 ES0031408462361001BN 3.0A CENTRE DE DIA 

 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les 

CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que inclou 

les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de 
pagament. 
 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la 
pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants 
de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).  
 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació 
vigent.  
 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual, per import màxim de 
81.000 euros que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2022 i 2023 amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostària: 165 22100, 171 22100, 231 22100, 312 22100, 323 2210001, 

323 2210002, 333 22100, 342 2210001, 342 2210002, 342 2210003, 432 22100, 920 22100, 924 
22100. 
 

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

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (a través d’EACAT amb còpia al correu 
centraldecompres@acm.cat ), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant -li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

11.5.- Aprovar un contracte menor de subministraments 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 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 

Llums Nadal 
vials, places i 

façanes 
edificis públics 

31522000-

1 

338-

2260906 
B65431090 

Proyectos e 
instalaciones 

técnicas led 
SL 

8.310,25€ 21% 10.055,40€ 

 
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  
 
 

12.0.- 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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