
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2022 
 
Identificació de la sessió 

 
Núm. JGL2022000028 
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 11 de juliol de 2022 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 h 

Lloc: Despatx d’Alcaldia 
 
Hi assisteixen 

 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 

Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia 
 

Amb veu i sense vot 
 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

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

 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió  

 
Una vegada comprovada pel 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 JGL2022000026 i 

JGL2022000027, de 27 de juny i 4 de juliol, 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 JGL2022000026 i JGL2022000027, de 27 de juny i 4 de juliol de 2022. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
 
2.0.- Declarar deserta la licitació de contractació dels serveis de manteniment normatiu i 

correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipals, 
mitjançant procediment obert simplificat-sumari 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de 16 de maig de 2022 va aprovar l’obertura de l’expedient de contractació 

dels serveis de manteniment normatiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels 
equipaments municipals, mitjançant procediment obert simplificat -sumari, aplicant diversos criteris 
d’adjudicació i convocant la seva licitació. 

 
L’anunci de l’acord de l’inici de la licitació va ser publicat a la plataforma de contractació pública. 
 

Des de la Secretaria-intervenció de la corporació s’ha emès un certificat de no presentació de 
proposicions dins el termini conferit, fet que obliga a declarar desert el procediment de contractació 
per manca de licitadors.   

 
Es proposa iniciar un nou procediment obert en els mateixos termes, esperant que un nou termini obri 
la possibilitat que es presentin licitadors que no varen poder atendre el primer procediment.  

 



 

Legislació aplicable 
 
Els articles 63.3.e i  150.3  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). 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar deserta la licitació de contractació dels serveis de manteniment normatiu i correctiu 

de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipals, mitjançant procediment 
obert simplificat-sumari. 
 

Segon.- Iniciar un nou procediment de contractació del servei, que es regirà  mitjançant el Plec de 
clàusules econòmica-administratives i el Plec de prescripcions tècniques que consten a l’expedient, i 
d’acord amb els següents preus i condicions:  

 

Tipus de contracte:   SERVEIS 

Objecte del contracte:  MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA 
TENSIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Procediment de contractació:  OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

Codi CPV:  
50711000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips elèctrics d’edificis  
50324200-4 Serveis de manteniment preventiu.  

Valor estimat del contracte: 7.480,00 euros  (1.870,00 euros anuals) 

Pressupost base de licitació (preu unitari per instal·lació) IVA exclòs: 170,00 euros  

Pressupost base de licitació (21% IVA inclòs): 205,70 euros 

Durada de l'execució: 4 ANYS 

 
Tercer.-  Autoritzar la despesa plurianual amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:   

 

Exercici Aplicacions pressupostaries Import màxim 

2022 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 
323_2120001, 342_2120002, 342_2120001, 
231_21200 

754,23 

2023 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 

323_2120001, 342_2120002, 342_2120001, 
231_21200 

2.262,70 

2024 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 
323_2120001, 342_2120002, 342_2120001, 

231_21200 

2.262,70 

2025 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 
323_2120001, 342_2120002, 342_2120001, 
231_21200 

2.262,70 

2026 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 

323_2120001, 342_2120002, 342_2120001, 
231_21200 

1.508,46 

TOTAL  9.050,80 

 
Quart.-  Publicar el present acord en el perfil del contractant.   

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

 
 
 



 

3.0.- Aprovació de la certificació número 1 de les obres d'urbanització de la zona esportiva 
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local de datat 4 d’abril de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per 
l’execució del projecte d’urbanització dels entorns de la zona esportiva a Girodservices SL. En data 

20 d’abril de 2022 es va signar el contracte administratiu per part del contractista.  
 
En data 27 de juny de 2022 RE núm. E2022002866, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres,  i en 

representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 1 per un import de 
6.347,75€.  
 

Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable  

 
Article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació número 1 de les obres per l’execució del projecte d’urbanització dels 

entorns de la zona esportiva per un import de 6.347,75€. 
 
Segon.-  Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament a favor de Girodservices SL a càrrec 

de l’aplicació pressupostaria 342 60900. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la direcció d’obres i al Departament de 
Presidència de la Generalitat en el marc del PUOSC 2020-2024.  

 
Quart..- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació.  
 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Planxé de formigó 
davant magatzem 
municipal 

45262300-

4 
1532_21000 40517444T 

Miguel 
Fernández 

Romero 
5.800,00 21% 7.018,00 

 

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  
 
 

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 

Press. 35 

Armari Lacat 
Menjador 
escolar 

39122100-
4 

323_6320000 77892448G 
Josep 
Pujolràs 

Masó 

1.762,00€ 21% 2.132,02€ 

Press. 36 

Mosquiteres 
Menjador 
escolar 

44221212-
4 

323_6320000 77892448G 
Josep 
Pujolràs 

Masó 

680,00€ 21% 822,80€ 

Press. 37 

Mosquiteres 
Cuina escolar 

44221212-
4 

323_6320000 77892448G 

Josep 

Pujolràs 
Masó 

452,00€ 21% 546,92€ 

TOTAL   77892448G 
Josep 
Pujolràs 

Masó 

2.894,00€  3.501,74€ 

 
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 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 

Reparar avaria poste 

farola per sinistre a la 
Ctra. D'Arbúcies 

34928520-
9 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

781,46 21% 945,57 

 
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 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, 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 aco rds:  

 
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 
d’una projecció 

de Cinema a la 
Fresca Raya 
l’últim dragó 

92130000-
1 

338 
2260905 

B17849852 

MESTRAS 

VIDEOCINEMA 
II SLU 

780,99€ 21% 945,00€ 

 

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.- Acceptar la subvenció concedida en matèria de condicions i estils de vida Pm07 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local va aprovar, el 21 de febrer de 2022, sol·licitar una subvenció de 12.500,00€ 

per al desenvolupament de diverses activitats, dins el marc del programa Pm07, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i 
intervencions terapèutiques per a ONL, de Dipsalut. 

 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, de 7 de juny de 2022, s’ha concedit a la corporació 
municipal una subvenció de 7.229,58€ pel finançament de Tallers per la millora i el benestar de la 

gent gran. 
 
Legislació aplicable 

Bases especifiques aprovades el 20 de març de 2019  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

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

Primer.- Acceptar la subvenció de 7.229,58€ concedida pel finançament de Tallers per la millora i el 
benestar de la gent gran, en el marc del programa Pm07, en matèria de condicions i estils de vida per 
a ajuntaments i a Organitzacions no lucratives (en endavant ONL) i intervencions terapèutiques per a 

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

concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

9.0.- Acceptar la resolució del programa "Girona, territori cardioprotegit" Pm05 de Dipsalut 
2022 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 9 de desembre de 2021, amb la 

voluntat d’ampliar la cobertura del municipi de Breda, va acordar sol·licitar el programa PM05 2a fase 



 

del programa “Girona, territori cardioprotegit” a Dipsalut, per a l’adjudicació de dos desfibril·ladors,  un 
de fix i un de mòbil: 
 

- El fix es col·locaria a la plaça de la vila espai neuràlgic de la vida social del  municipi, punt de 
trobada i  xerrada, d’esbarjo i on setmanalment es celebra el mercat municipal.  

 

- El mòbil es portaria en el segon vehicle assignat al cos de la Policia Local. 
 
La validació de les sol·licituds presentades s’ha realitzat a través de la comissió cientificotècnica que 

ha revisat cadascuna d’elles segons el seu compliment dels criteris prèviament consensuats i basats 
en l’evidència disponible. 
 

En referència a la nostra sol·licitud se’ns ha comunicat, en data 4 de juliol de 2022, que:  
 

a) Hem VALIDAT:  DEA Mòbil - Guàrdia municipal  

 

b) NO hem VALIDAT:  DEA Fix - Ajuntament de Breda - Plaça de la Vila, 9 
 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de 
desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús. 

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

Primer.- Acceptar la concessió d’un DEA Mòbil per a la Guàrdia Municipal.  
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables i al cos de Polic ia Local de la 
corporació. 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

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

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de 
bosses 

d'escombraries 

19640000-4 342_22110 A58846064 
DISTRIBUIDORA 

JOAN, SA 
743,75 21% 899,94 

 
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  
 

 
10.2.- Acceptar la subvenció concedida per a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay  
 

Antecedents 
 
A principis dels anys 80 es van signar els convenis d’integració a la Xarxa de Museus Comarcals de 

Catalunya. Un dels museus que van passar a formar part d’aquesta xarxa va ser el Museu Municipal 
Josep Aragay. 
 

Els convenis estableixen el finançament de part de les despeses de gestió i manteniment dels 
museus mitjançant un ajut econòmic anual, que el Departament de Cultura fa arribar als consells 
comarcals i aquests als gestors del museus. 

 
En data 6 de juliol de 2021 s’ha comunicat per part del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, 
la resolució de fer efectiva una transferència de 2.025,95€ al Consell Comarcal de la Selva per a la 

gestió del Museu Municipal Josep Aragay. 
 
Per tal de rebre la subvenció esmentada caldrà sol·l icitar formalment l’ajut al Consell Comarcal de la 

Selva. 
 
Legislació aplicable 

 
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.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva una subvenció de 2.025,95€ per la gestió, l’any 

2022, del Museu Municipal Josep Aragay. 
 



 

Segon.- Donar compte als serveis comptables de la Corporació de la subvenció sol·licitada i 
posteriors resolucions per part de l’òrgan competent.  
 

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

 
 
10.3.- Aprovar liquidació complementaria de l'any 2020 del conveni d’ El Tritó del Baix 

Montseny. 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, de 26 de març de 2018, va aprovar el 4t Conveni de cooperació 
intermunicipal per a l’impuls i sosteniment del Pla De Prevenció De Les Addicions – El Tritó Del Baix 

Montseny, pel període 2017-2020. 
 
En data 11 d’agost de 2021 es va rebre la notificació de la resolució de l’Ajuntament de Sant Celoni 

per la que s’aprova la liquidació de les despeses del període novembre 2019 - desembre 2020 del 
programa “El Tritó del Baix Montseny”, amb un cost final pel nostre municipi de 4.063,25€.  
 

La Junta de Govern Local, de data 8 de novembre de 2021, va aprovar, autoritzar i va reconèixer la 
liquidació de l’anualitat 2020 del conveni. 
 

En data 4 de juliol de 2022, l’Ajuntament de Sant Celoni ha comunicat a l’Ajuntament de Breda que la 
liquidació de l’exercici 2020 conté un error, pel fet que es va incloure a l’Ajuntament d’Hostalric quan 
no corresponia.  La quantitat imputada per error a Hos talric s’ha de retribuir entre els municipis 
participats del conveni en el període 2027-2020. 

 
Correspon a l’Ajuntament de Breda assumir una liquidació complementaria de 252,22 €. 
 

Informada per la intervenció de la corporació l’existència de crèdit suficient a nivell de vinculació 
jurídica d’aplicacions del pressupost municipal per l’any 2022, procedeix reconèixer aquesta obligació.  
 

Legislació aplicable  
 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

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

 
Primer.-  Aprovar reconèixer la despesa de 252,22 euros de la liquidació complementaria de 
l'anualitat 2020 del conveni de cooperació intermunicipal per a l’impuls i sosteniment del pla de 

prevenció de les addicions – el Tritó del Baix Montseny, pel període 2017-2020. 
 
Segon.-  Ordenar el pagament de 252,22 € a l’Ajuntament de Sant Celoni, amb CIF P0820100F, amb 

càrrec a l’aplicació 231 4620000 Tritó del Montseny. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació i a l’Ajuntament de 

Sant Celoni.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 
 
10.4.- Acceptar la subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 de la Diputació 

de Girona 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 2 de maig de 2022 va adoptar 
l’acord de sol·licitar destinar una subvenció de 34.665,10€, a l’asfaltat de carrers, en el marc del Fons 

econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona. 
 



 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió del 5 de juliol de 2022,  s’ha 
resolt acceptar el destí proposat i concedir a la corporació municipal una subvenció de 34.665,10€ per 
a la Pavimentació de vies públiques. 

 
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 del Fons econòmic de caràcter extraordinari. 
Convocatòria del Fons econòmic de caràcter extraordinari. 

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

Primer.- Acceptar la subvenció 34.665,10€ per a la Pavimentació de vies públiques, en el marc del 
Fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona. 
 

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

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

10.5.- Aprovar un contracte menor de serveis 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 existe ix 

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 

Taller de 

circ 

92341000-

3 

338 

2260905  
B61686986 

Jaumar Busca’t 

l’Aventura, SL 
780,00€ 21% 943,80€ 

 
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  

 
 
10.6.- 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’un grup d’havaneres 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 
2020. 

 
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 
d’havaneres Mar 
Brava i rom 

cremat 

92312130-
1 

338 
2260905  

B64557960 
Oh Show & 
Events SL 

1.695,00€ 21% 2.050,95€ 

 
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  

 
 
10.7.- Aprovar l'obertura de l'expedient de contractació de l'obra ordinària del Projecte de 

consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant 
Salvador de Breda. FASE 2. 
 

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

 

Tipus de contracte:  OBRES  

Objecte del contracte:  Execució del projecte de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels 
edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda. FASE 2.  

Procediment de contractació:  OBERT SIMPLIFICAT  

Codi CPV:  45200000-9 - Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil.   

Valor estimat del contracte: 162.030,14 euros 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 162.030,14 euros 

21% IVA inclòs: 34.026,33 euros 

Total pressupost d’execució: 196.056,47 euros 

Durada de l'execució:   4 mesos   

 
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, 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 
sol criteri d'adjudicació, el preu.  
 

En data 7 de juliol de 2022, s’ha emès informe favorable per part del servei de secretaria intervenció 
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 la segona fase del Projecte de consolidació 
de façanes i cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda, i 

convocar la seva licitació mitjançant un procediment obert simplificat, valorant l’oferta econòmicament 
més avantatjosa d’acord amb un sol criteri d'adjudicació. 
 

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 dins el termini de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la 
publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant, es puguin presentar proposicions i 
ofertes per part dels licitadors.   

 
Quart.-  Autoritzar la despesa de 196.056,47 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 336 60903.    
No obstant, l’adjudicació del contracte es condiciona a la prèvia i efectiva aprovació de la modificació 

pressupostaria que té per objecte suplementar l’aplicació amb 12.500,00 euros, per poder atendre la 
disposició de la despesa.  
 

Cinquè.- Comunicar l’obertura de l’expedient al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, atès que aporta un cofinançament de capital de 200.000 euros per l’execució de les dues 
fases del projecte.   
 

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

 
 
10.8.- 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 actuació d’animació infantil 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 
2020. 

 
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 

Animació infantil 

grup Grimpallunes 

92312000-

1 

338 

2260905  
B64557960 

Oh Show & 

Events S.L. 
900,00€ 21% 1.089,00€ 

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

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

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

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

 
 
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. 
 


		2022-07-26T09:43:29+0200
	JORDI JOVÉ PERICH -  (TCAT) - 26/07/2022 09:43:29 - Càrrec: Secretari-interventor interí
	#T#Secretari-interventor interí


		2022-07-26T10:07:52+0200
	DÍDAC MANRESA MOLINS -  (SIG) - 26/07/2022 10:07:52 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde




