
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE JUNY DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000024 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 13 de juny de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:50 h 
Lloc: sala de juntes 

 
Hi assisteixen:  
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 JGL2022000022 i 
JGL2022000023, de 30 de maig i 7 de juny, 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 JGL2022000022 i JGL2022000023, de 30 de maig i 7 de juny. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Proposta d’acord de l’Ajuntament de Breda d’adhesió a l’acord marc de serveis de 
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació 

als ens locals de Catalunya (Exp. 2020.02). 
 
Antecedents 

 
L’Ajuntament de Breda, en data 15 de desembre de 2014, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició 
centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a terme, conjuntament amb el Consorci Català 

pel desenvolupament Local. 
 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM), 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 núm. 19/2021 de data 23 de març de 2021 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat, va acordar, en la sessió ordinària de la Comissió executiva de data 14 de juliol 
de 2021, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius amb destinació a les entitats  locals de Catalunya (Exp. 2020.02) a les 

empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots dividits per comarques i àrees geogràfiques.   
 
El lot 6 que fa referència al manteniment d’aparells elevadors de la comarca de la Selva i resta de 

comarques gironines, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès, varen 
ser seleccionades les següents empreses:  
 

 



 

1. CITYLIFT SA 
2. ZARDOYA OTIS SA 
3. MARVI ASCENSORES SL 

4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ORONA S. COOP. 

 

I el Lot 12 fa referència als serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors, que han estat 
seleccionades les següents. 
 

1. SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA 
2. EUROCONTROL SA 
3. TUV RHEINLAND IBERICA ICT SA 

 
En data 20 de setembre de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils 
adjudicatàries, els corresponents contractes manteniment d’aparells elevadors i subministrament 

d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior de 
l’Acord marc de.  
 

En data 13 de gener de 2022, la Comissió Executiva del CCDL, va aprovar definitivament la cessió de 
l’adjudicació de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. Núm. 2020.02), a 

favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). La formalització data del 27 de gener de 2022.  
 
Vist que a l’Ajuntament de Breda li interessa subscriure un acord derivat de l’acord marc amb 

l’empresa ZARDOYA OTIS SA per formalitzar els serveis de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  

 
Fonaments de dret 
 

Articles 153.1, 219 a 222 i 227 i següents i la Disposició addicional 3a. de la Llei de contractes del 
sector públic, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, respecte a la creació i règim de 
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 
L’Acord Marc i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen pel PCAP i pel 
PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que 

resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a l’Acord marc del servei de manteniment 
d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (Exp. 2020.02).  
 
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment, lot 6, amb l’empresa adjudicatària  

ZARDOYA OTIS SA, per un període de 12 mesos, a comptar des del dia 1 de juliol de 2022, amb la 
possibilitat de prorrogar per tres períodes de dotze mesos addicionals, pel què la seva durada total 
serà, com a màxim, de quatre anys, en les modalitat següents:  

 
Manteniment aparells elevadors 
 

Tipus de 
manteniment 

 

Tipus d’aparell 
(interior/ 

exterior/muntacàrregues) 

Nombre 
d’aparells 

Data d’alta  
del servei 

Preu/aparell-any 
(€ IVA exclòs) 

Semi-Risc i rescat 

interior d’ascensors 

Interior 2 01.07.2022 621,36 

 



 

Tant en el cas dels aparells elevadors com dels salva-escales, l’empresa ZARDOYA OTIS SA s’ha 
compromès a donar resposta en les condicions següents: 
 

Tipus de resposta/reparació màxim Hores/dies 

Temps de resposta màxim - amb aturada 8 hores 

Temps de resposta màxim - sense aturada 24 hores 

Temps de reparació màxim - amb aturada 24 hores 

Temps de reparació màxim - sense aturada 7 dies naturals 

 

Els pagaments s’efectuaran en modalitat trimestral, resultant un total de quatre quotes amb un import 
de 310,68 euros més IVA cadascuna. 
 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.503,69 que s'imputarà, dins 
del pressupost municipal de l'any 2022 , a càrrec de l'aplicació pressupostària 333_21300. 
 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ZARDOYA OTIS SA, a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donan t-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'Àrea de Medi Ambient 
 
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 

Desinfecció 
vespes piscina 

municipal 

90670000-
4 

311 21000  A82850611 
Anticimex 3D 
Sanidad 

Ambiental SA 

250 52,50 302,50 

 
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  

 
 
4.0.- Aprovar el contractes menors 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 quali ficats 
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 

Canviar columna 
lluminària per 
col·lisió 

34928520-

9 
165_21000 B62145503 

Electricitat 

Boquet, SL 
801,71 21% 970,07 

Canviar columna 

lluminària per 
col·lisió 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

1.229,82 21% 1.488,08 



 

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

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

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

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

 
 
5.0.- Aprovar un contracte menor 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 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 

Col·locació de 24 
tanques de seguretat a 

finestres corredores de 
l’IE Montseny 

45421147-

6 

323 

2120001 
77892448G 

Josep 
Pujolràs 
Masó 

678,00€ 21% 820,38€ 

 
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 contacte 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 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 

Moure una porteria de 
futbol 

45259000-
7 

323 
2120001 

B66556804 
Ideal King 
Project SL 

626,00€ 21% 757,46€ 

 
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 de l'àrea de Ciutadania 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei de bus en el 
marc de l’intercanvi 

amb Breda di Piave 
2022 

60172000-

4 

924 

2260907 
A17000605 

La 
Hispano 

Hilarienca 
SAU 

1.360,00€ 10% 1.496,00€ 

 
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.- Reconèixer la subvenció corresponent a  l'anualitat 2022 del conveni de col·laboració amb 
l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de Recursos Pedagògics Selva1 i la resta 
d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la participació a la Mostra de Treballs de 

Recerca 2020-2023 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local de la Corporació de data 26 de novembre de 2019 va aprovar el conveni de 
col·laboració amb l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de Recursos Pedagògics Selva1 i la resta 

d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la participació a la Mostra de Treballs de 
Recerca 2020-2023. 
 

El conveni proposat regula, entre d’altres, l’aportació econòmica que es sol·licita a cadascun dels 
municipis en funció del percentatge aproximat de l’alumnat de cada municipi. A Breda per l’anualitat 
2022 l’aportació prevista era de 200,00€ 

 
Tot i això des de l’Institut Vescomtat de Cabrera s’ha sol·licitat que la subvenció pel curs 2021-2022 a 
pagar l’anualitat 2022, sigui de 168,00€. 

 
El pressupost municipal per l’any 2022 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2021, 
contempla en la partida 323 4800300 quantia suficient per fer front a la despesa proposada.  

 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 

Legislació aplicable 
 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la subvenció de 168,00€, d’acord amb la despesa justificada per l'Institut 

Vescomtat de Cabrera, que es correspon amb l’aportació econòmica pel curs 2021-2022 del conveni 
de col·laboració amb l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de Recursos Pedagògics Selva1 i la 
resta d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la participació a la Mostra de Treballs de 

Recerca 2020-2023. 
 
Segon.- Reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 323 4800300 del pressupost municipal 2022.  

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l'Institut Vescomtat de Cabrera.  
 

Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, per tal que en la 
major brevetat possible realitzin els tràmits del pagament.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
9.0.- Acceptar la subvenció en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o 

occità destinades a les biblioteques del Sistema de lectura pública de Catalunya  
 
Antecedents 

 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ha resolt concedir, en el marc de de la subvenció en espècie per a l'adquisició de novetats editorials 

en català o occità destinades a les biblioteques del Sistema de lectura pública de Catalunya, una 
subvenció de 6.000,00€ a la Biblioteca de Breda. 
 



 

Legislació aplicable 
 

- Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), bases modificades per 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat a la sessió 

del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC 
núm. 8334, de 5.2.2021) 

- L'apartat 2 de l'annex de l'Acord del 20 de desembre del 2018 del Consell d'Administració de 

l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de 
regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019), modificades per l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, 
publicat mitjançant la Resolució CLT/520/2022, de 24 de febrer (DOGC núm. 8618, de 3.3.2022) 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

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

Primer.- Acceptar la subvenció en espècie, per valor de 6.000,00€, per a l'adquisició de novetats 
editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya per a l'any 2022, concedida per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Biblioteca municipal de Breda.  
 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

10.0.- Acceptar una subvenció per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022 
 

Antecedents 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

ha resolt concedir, en el marc de de la en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de 
diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a 
l'any 2022, una subvenció de 4.000,00€ a la Biblioteca de Breda. 

 
Legislació aplicable 
 

- Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020); modificades per l'acord del 

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de 
gener de 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021) 

 

- Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/577/2022, de 2 de març (DOGC núm. 8620, de 7.3.2022) 

 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la sol·licitud d’una subvenció, per valor de 4.000,00€, per a l'adquisició de diferents 

fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 
2022. 
 

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

 
 
 

 



 

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

 
En data 16 de maig de 2022, amb registre E2022002052, es sol·licita un ajut econòmic pel pagament 
de la inscripció a un casal d’estiu del munic ipi. 

 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic d’un 25% del pressupost total del casal de 48,00€, 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 12,00€ a la família interessada. 
 

Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 12,00€, 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  
 

 
12.0.- Assumptes urgents 
 

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

12.1.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 
 
Antecedents 

 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una representació d’una obra de 
teatre 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’exerc ici 

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 regeix en 
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 

Teatre: Una 
altra estrena 

92312110-
5 

338 
2260905  

G42807032 
Associació 
SUS4 

COMPANYIA 

2.900,00€ 21% 3.509,00€ 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
12.2.- Aprovar un contacte menor d'obres de l'àrea de Medi Ambient 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Neteja de 
vorals 

45112000-
5 

1531 21000  B17431891 
Excavacions Rosell 
SL 

1550 325.50 1875.50 

 
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  
 
 

12.3.- Denegar un ajut econòmic 
 
Antecedents  

 
Figura en l’expedient X2022001211 sol·licitud d’ajut econòmic per l’assistència dels menors, de la 
unitat familiar, al casal d’estiu. 

 
Juntament amb la sol·licitud consta a l’expedient informe dels Serveis bàsics d’assistència social pel 
que es proposa no concedir l’ajut sol·licitat, atès que es superen els barems econòmics i no es 

disposa de puntuació social suficient. 
 
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  
 

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

Antecedents 
 
En data 2 de juny de 2022, amb registre E2022002450, 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 50,00€, 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 50,00€ a la família interessada.  
 
Segon.- Notificar els presents acords a la família per tal que aportin l’alta de creditor, per poder fer 

efectiu l’ingrés de 50,00€, 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  

 
 
12.5.- Acceptar la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica 

(Programa MOVES III) 
 
Antecedents 
 

En data 1 d’octubre de 2021 es publica al DOGC la resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per 
la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions de Programa 
d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III). 

 
Les actuacions subvencionables són les establertes en l’article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 
d’abril, d’acord amb les condicions especificades en el mateix article, que en el punt 1 b) diu: 

Programa d’incentius 2 (Programa de recolzament al desplegament d’infraestructura de recàrrega): 
Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.  
 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 13 d’octubre de 2021 va adoptar els 
acords següents: 
- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 16.081,10€ per a la Memòria tècnica per la 

instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics a l’Avinguda Catalunya de 
Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III). 
- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 19.769,56€ per a la Memòria tècnica per la 

instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics al Passeig de les Escoles 
de Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III). 
 

En data 23 de maig s’aprova la Resolució parcial d’atorgament de subvencions en el marc de la 
Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 
per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa 

MOVES III) per la que es concedeixen, a l’Ajuntament de Breda, les dues subvencions següents:  
 

Codi expedient  Objecte 
subvencionat  

Ubicació punt 
de recàrrega  

Inversió a 
justificar (en 

euros)  

Import 
proposat (en 

euros)  

ICA023/21/002231  Instal·lació d'1 punt de 
recàrrega tipus 
RÀPIDA (potència 

igual o superior a 40 
kW i inferior a 100 kW)  

Breda  21.088,74  16.870,99  

ICA023/21/002232  Instal·lació d'1 punt de 
recàrrega tipus 

RÀPIDA (potència 
igual o superior a 40 
kW i inferior a 100 kW)  

Breda  25.699,31  20.559,45  



 

 
Legislació aplicable 
 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa de subvencions a les 
comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per l’execució de programes d’incentius lligats 
a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència Europeu, publicat al BOE núm. 89, de 14 d’abril de 2021, va establir les bases reguladores 
per a la concessió d’ajuts a actuacions de recolzament a la mobilitat basada en criteris d’eficiència 
energètica, sostenibilitat i impuls de l’ús d’energies alternatives, incloses la disposició de les 

infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. 
Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, publicada al DOGC núm. 8514 d’1 d’octubre de 2021, 
va fer pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del programa 

d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774).  
Resolució ACC/3394/2021, d’11 de novembre, publicada al DOGC núm. 8545 de 17 de novembre de 
2021, modifica la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre.  

Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, de 24 de desembre. 
Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per 

l’Ordre VEH/70/2020, de 9 de juny. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar les subvencions concedides pel Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica 
(Programa MOVES III) següents: 
 

Codi expedient  Objecte 

subvencionat  

Ubicació punt de 

recàrrega  

Inversió a 

justificar (en 
euros)  

Import proposat 

(en euros)  

ICA023/21/002231  Instal·lació d'1 
punt de recàrrega 

tipus RÀPIDA 
(potència igual o 
superior a 40 kW i 

inferior a 100 kW)  

Breda  21.088,74  16.870,99  

ICA023/21/002232  Instal·lació d'1 
punt de recàrrega 
tipus RÀPIDA 

(potència igual o 
superior a 40 kW i 
inferior a 100 kW)  

Breda  25.699,31  20.559,45  

 

Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 

Tercer.- Justificar la realització de les actuacions subvencionables, així com les despeses generades 
i l’aplicació correcta dels fons percebuts en el termini de 12 mesos a comptar des de la data de 
notificació (23 de maig de 2022) de la resolució de concessió, d'acord amb l'article 16.7 del Reial 

decret 266/2021, de 13 d'abril, i amb els termes de l’apartat 11 i concordants de la Resolució 
ACC/2914/2021, de 27 de setembre. 
 

Quart.- Donar publicitat a la concessió de la subvenció d’acord amb l’apartat 16 de la Resolució 
ACC/2914/2021, de 27 de setembre, “el beneficiari/ària de la subvenció ha de donar la publicitat 
adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de 

subvenció segons el que estableix l’article 20 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril i d’ac ord amb el 
que preveu l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ”. 
 

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 



 

12.6.- Aprovar un contracte menor d’obres de l’àrea d’Obres 
 
Antecedents 

 
Per Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2022 es va declarar deserta la licitació del 
contracte 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. Per tant, s’ha 
optat per un contracte menor d’obres. 
 

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 profess ional necessària per a realitzar la prestació.  
 

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

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

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

Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Instal·lació 
elèctrica de 

l’Institut Escola 
Montseny 

45310000-

3 

323 

6320000  
B62145503 

Electricitat 

Boquet SL 
30.372,08 6.378,14 36.750,22 

 
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  
 
 

 
 



 

12.7.- Aprovar un contacte menor d'obres de l'àrea de Medi Ambient 
 
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 contrac te, i la proposta que s’adjudiqui 

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Neteja de recs 45112000-5 311_21000  B17719220 
Jaume Calls 

Forestal SL 
2.875 603,75 3.478,75 

Desbrossament 
de parcel·les 

45112000-5 311_21000  B17719220 
Jaume Calls 
Forestal SL 

1.175 246,75 1.421,75 

 
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  
 
13.0.- 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/la president/a amb mi.  
 

Signat electrònicament 
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