
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE JUNY DE 2022 

 

Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2022000026  
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 27 de juny de 2022 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 

Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 

Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 

Rosa Prat Sala, 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 JGL2022000024 i 
JGL2022000025, de 13 i 20 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 JGL2022000024 i JGL2022000025, de data 13 i 20 de juny de 2022. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis postals amb la societat estatal de Correos 
 

Antecedents 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte administratiu de serveis 
postals amb la societat estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. 
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció que fa constar el 
següent:  
 

 - Els contractes que tinguin per objecte els serveis postals, es regiran per la LCSP, excepte en el 
referent als llindars per a la seva consideració d'estar subjectes a regulació harmonitzada, que 
s'aplicarà per a tals efectes la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en 

els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.  
 
- Només la Societat Estatal Correus i Telègrafs pot prestar el servei de notificacions en els termes 

previstos en la Llei 39/2015 quan es tracti de notificacions d'actes administratius en els quals hagi de 
quedar acreditat la veracitat de la seva distribució, lliurament i recepció o rehúse o impossibilitat de 
lliurament d'aquestes. 

 
- Només quan es tracti d'aquests serveis (notificacions d'actes administratius en els quals hagi de 
quedar acreditat la veracitat de la seva distribució, lliurament i recepció o rehúse o impossibilitat de 

lliurament d'aquestes) podrà adjudicar-se mitjançant procediment negociat sense publicitat a aquesta 
Societat Estatal Correus i Telègrafs, conforme al que es disposa en l'article 168 a) 1r de la LCSP. Els 
altres serveis postals que no hagin de complir amb aquesta exigència no poden adjudicar-se a per 



 
l'indicat procediment a aquesta Societat de Correus, sinó mitjançant licitació pública pel procediment 
que conformement a la LCSP correspongui: obert, restringit, obert simplificat o obert simpli ficat 

abreujat. 
 
L’informe conclou que el contracte per prestar els serveis de notificació administrat iva es pot adjudicar 

de forma negociada sense publicitat directament amb la societat de Correos;  i l'adjudicació es pot 
realitzar per un termini màxim de cinc anys, i en qualsevol cas fins el 31 de desembre de 2025 que és 
la data que finalitza el reconeixement de Correos com operador designat per l'Estat per prestar el 

servei postal universal. 
 
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 que 
corresponguin a la competència de l’Alcaldia. 

 
Legislació aplicable  
 

Disposició Addicional Vuitena i articles 28, 151, 153 i 168 a) 1era. de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
de contractes del sector públic.  
 

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat 
postal 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, el contracte administratiu de 

serveis postals amb la societat estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. con NIF. A83052407 (en 
endavant Correos) fins el dia 31 de desembre de 2025, en els termes i tarifes que preveu el contracte 
d’adhesió presentat per la pròpia entitat prestadora del servei.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual pels anys 2022, 2023, 2024 i 2025, amb un màxim 
de 2.000 euros en còmput anual, a càrrec de l’aplicació 920.22201 Comunicacions postals. La 

contractació es condiciona al fet que anualment s’aprovi definitivament el pressupost de despeses 
amb la consignació adequada i suficient. 
 

Tercer.- Designar a la funcionària Raquel Godoy Talleda com a responsable del present contracte, de 
conformitat amb allò previst a l’article 62 de la LCSP.  
 

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 d’acord amb allò disposat a l’article 154 de 

la LCSP. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a Correos i als serveis comptables de la corporació, pel seu 

coneixement i efectes.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
3.0.- Aprovar l'obertura de l'expedient de contractació d'obres per l'execució de l projecte per a 

la renovació de l'enllumenat del camp de futbol de Breda, mitjançant procediment obert  
simplificat-abreujat. 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat per realitzar la contractació de:  
 

Tipus de contracte: OBRES  

Objecte del contracte: Projecte tècnic per a la renovació de l’enllumenat del camp de futbol de Breda, 
redactat per l’enginyer, Sr. Joan Pascual Heras, per encàrrec de l’Ajuntament de Breda. 

Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 

Codi CPV: 45316000-5 Treballs de instal·lació de sistemes d’enllumenat  

Valor estimat del contracte: 39.954,95 euros  

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 39.954,95 euros 

21% IVA inclòs: 8.390,54 euros 



 
Total pressupost d’execució: 48.345,48 euros  

Durada de l'execució: 1 setmana 

 

A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a elaborar un Plec de Clàusules Econòmic -
administratives particulars que han de regular el procediment d’adjudicació del contracte.  
 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat amb la modalitat abreujada, 
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició.  
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les ofertes més avantatjoses s'atendrà a 
varis criteris d'adjudicació: el preu ofert i l’oferiment d’un millora tècnica. 
 

Secretaria-intervenció adverteix que es tracta d’una contractació anticipada condicionada al 
reconeixement del finançament afectat a l'aplicació pressupostària adequada, que és la 342.63900.  
 

Es proposa que l'adjudicació es condicioni a la simultània tramitació i aprovació d’una modificació 
pressupostària que afecta a les quanties i estructura de finançament de les inversions en matèria 
esportiva (annex VI d’inversions). 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

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

Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig). 
 

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

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació anticipada d'obres per l'execució del projecte per a la 
renovació de l'enllumenat del camp de futbol de Breda, i convocar la seva licitació mitjançant un 
procediment obert simplificat amb la modalitat abreujada, valorant l’oferta econòmicament més 

avantatjosa d’acord amb diversos criteris d’adjudicació:  el preu ofert i l’oferiment d’un millora tècnica. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres.  

 
Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’anunci en el Perfil de 
contractant, per tal que durant el termini de deu dies hàbils es puguin presentar proposicions i ofertes 

per part dels licitadors.  
 
Quart.- Es condiciona l'autorització i/o disposició de la despesa de 48.345,48 euros a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 34263900 Enllumenat LED camp de futbol (DG COOP) a l’aprovació d’una 
modificació pressupostària que afecta a les quanties i estructura de finançament de les inversions en 
matèria esportiva (annex VI d’inversions), en els termes proposats per secretaria-intervenció.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

4.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 

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

contracte menor. 
 



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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparar llums del 
campanar 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

618,77 21% 748,71 

Provisional avaria quadre 
M enllumentar públic 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

673,05 21% 814,39 

 

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 menes ter, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
5.0.- Aprovar l'obertura de l'expedient de contractació d'obres del projecte tècnic per a la 
millora de l'accessibilitat i voreres al carrer Sant Francesc de Breda, mitjançant procediment 

obert simplificat-abreujat. 
 
Antecedents 

 
Consta a l’expedient un informe de necessitat per realitzar la contractació de:  
 

Tipus de contracte: OBRES  

Objecte del contracte: Projecte tècnic per a la millora de l’accessibilitat i voreres al carrer Sant 
Francesc de Breda 

Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 

Codi CPV: 45233252 Treballs de pavimentació de carrers. 

Valor estimat del contracte: 39.741,24 euros 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 39.741,24 euros 

21% IVA inclòs: 8.345,66 euros 



 
Total pressupost d’execució: 48.086,90 euros  

Durada de l'execució: 8 setmanes 

 
A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a elaborar un Plec de Clàusules Econòmic -

administratives particulars que han de regular el procediment d’adjudicació del contracte.  
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat amb la modalitat abreujada, 
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició.  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les ofertes més avantatjoses s'atendrà a un 
únic criteri d'adjudicació: el millor preu ofertat.  
 

En data 22 de juny de 2022, s’ha emès per part de secretaria intervenció, informe de fiscalització 
prèvia de conformitat i amb observacions.  
 

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

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

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

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

decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 

seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació d'obres per l'execució del projecte per a la millora de 

l'accessibilitat i voreres al carrer Sant Francesc de Breda, i convocar la seva licitació mitjançant un 
procediment obert simplificat amb la modalitat abreujada, valorant l’oferta econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb un únic criteri d'adjudicació: el millor preu ofertat. 

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres.  
 

Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’anunci en el Perfil de 
contractant, per tal que durant el termini de deu dies hàbils es puguin presentar proposicions i ofertes 
per part dels licitadors.  

 
Quart.- Autoritzar la despesa de 48.086,90 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 1532- 61900 
Voreres 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

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

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

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

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

 
En data 13 de juny de 2022 les responsables de l’escola presenten documentació acreditativa de les 
quotes cobrades els mesos d’abril i maig de 2022.  

 



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

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

 
Legislació aplicable  
 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  

Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 

Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

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

 
Segon.- Reconèixer l’obligació de la depesa de 740,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 326 
4800000 del pressupost 2022, a favor de la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a 

representant l’Escola de Música Güell. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 

coneixement i als efectes pertinents. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a l’Escola de Música Güell recordant que el conveni estableix, 

entre d’altres que: 
 

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

b. Mensualment aportarà la documentació acreditativa del nombre exacte de bonificacions de 
preu aplicades a les persones empadronades a Breda, i el nom de les persones beneficiades.  

 

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

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

 

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

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

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

 
Antecedents 
 

En data 3 de juny de 2022, amb registre E2022002470, 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 53,75€, 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 53,75€ a la família interessada.  
 

Segon.- Notificar els presents acords a la família per tal que aport in l’alta de creditor, per poder fer 
efectiu l’ingrés de 53,75€, 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  
 
 

8.0.- Resolució d'un ajut familiar per desistiment 
 
Antecedents 

 
En data 20 de maig amb registre E2022002184 es sol·licita un ajut familiar pel pagament del cost del 
casal d’estiu dels menors de la unitat familiar.  

 
En data 13 de juny de 2022 des dels Serveis bàsics d’assistència social del municipi s’informa que la 
família ha comunicat que, finalment, els menors no assistiran a les activitats proposades i no li cal 

l’ajuda sol·licitada. 
 
Legislació aplicable 

 
Article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

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

Únic.- Finalitza el procediment de sol·licitud d'ajut social per desistiment de l'interessada.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
9.0.- Acceptar l’aportació econòmica i facultar a l'Alcalde  per a subscriure el conveni de 

col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i la corporació local  
 
Antecedents 

 
En data 29 d’abril de 2022 es sol·licita a la Fundació “la Caixa” una col·laboració econòmica pel 
finançament de la celebració del 55è Homenatge a la Vellesa. 

 
En data 21 de juny de 2022 el Sr. Rafel Noguer, director de Banca d’Institucions Girona comunica al 
Secretari-interventor interí de la corporació que s’ha autoritzat una aportació de 1.600,00€ per 

l’Homenatge a la Vellesa 2022, juntament amb un conveni que té per objecte establir el marc de la 
col·laboració entre la Fundació “la Caixa” i l’Entitat per contribuir en el desenvolupament del Projecte.  
 

Tal i com estableix el pacte Quart. la Fundació “la Caixa” farà una aportació a favor de l’enti tat per al 
projecte de la quantitat màxima total de 1.600,00 euros (impostos, si s’escau, inclosos), que es farà 
efectiva després de la signatura d’aquest Conveni mitjançant transferència bancària al compte bancari 

obert a nom de l’Entitat a CaixaBank: ...4491.  
 
Legislació aplicable 

 
Article 16.b) de la Llei 49/2002, 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge 

 
 
 



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

Primer.- Acceptar l’aportació econòmica concedida per la Fundació "la Caixa", de 1.600,00€, pel 
desenvolupament de la celebració de l’Homenatge a la Vellesa 2022.  
 

Segon.- Facultar a l'Alcalde per a subscriure el conveni de col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i 
la corporació local. 
 

Tercer.- Notificar els presents acords juntament amb el conveni, degudament signat per l’alcalde de 
la corporació, a la Fundació "la Caixa". 
 

Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
10.0.- Assumptes urgents 

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

 
 
10.1.- Aprovar un contacte menor d'obres de l'àrea d'Obres 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

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

Adequació 

parcel·la per 
camp de futbol 

45112000-
5 

342_6320000  40950224N Lluís Illa Pla 6.524,20 1.370,08 7.894,28 

 



 
Segon.- Una vegada realitzada la prestac ió, 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  

 
 
10.2.- Acceptar subvenció subprograma A1 Suport a les despeses derivades de la gestió dels 

equipaments esportius 2022 
 
Antecedents 

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

econòmica i de cohesió social. 
 
Inclòs en els serveis i activitats del Servei d’Esports trobem el Programa A1. Suport a les despeses 

derivades de la gestió dels equipaments esportius (2022). 
 
Aquest programa té per objecte donar suport econòmic als municipis per al finançament de les 

despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius municipals ubicats a la demarcació de 
Girona. 
 

La Junta de Govern Local de 7 de març de 2022 va aprovar sol·licitar una subvenció de 5.000,00€ pel 
Programa A1. Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius (2022) de la 
Diputació de Girona. 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 21 de 
juny de 2022 va aprovar la concessió d’una subvenció de 2.674,00,00€ pel Programa A1. Suport a les 

despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius (2022) 
 
Legislació aplicable 

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

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

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

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

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

Primer.- Acceptar la subvenció de 2.674,00,00€ pel Programa A1. Suport a les despeses derivades 
de la gestió dels equipaments esportius (2022) de la Diputació de Girona.  
 

Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
 



 
10.3.- Acceptar subvenció subprograma A3 Substitució de l'enllumenat del camp d'esport 
municipal 

 
Antecedents 
 

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

 
Aquestes bases tenen entre les seves finalitats el Programa A. Suport als municipis per a la promoció 
i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport que inclou l’A3. Suport a les actuacions de 

condicionament i millora en equipaments esportius municipals.  
 
En data 28 de febrer de 2022 es publica al BOP de Girona, núm. 40, l’edicte d’aprovació de la 

convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents programes de 
suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 

comarques gironines. 
 
La Junta de Govern Local, de 7 de març de 2022, va aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 

10.000,00€, al Servei d’Esports de la Diputació de Girona, per l’execució de les tasques de substitució 
de l’enllumenat del camp d’esports municipal. 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària, que ha tingut lloc el dia 21 de 
juny de 2022, ha concedit una subvenció de 7.916,67€ per a la substitució de l’enllumenat del camp 
d’esports municipal. 

 
Legislació aplicable 
 

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

l’esport a les comarques gironines. Anualitat 2022 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 7.916,67€ per a la substitució de l’enllumenat del camp d’esports 

municipal, concedida pel Servei d’Esports de la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

11.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, 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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