
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000030 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 de juliol de 2022 

Hora d’inici: 22:00 h 
Hora de fi: 22:20 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 JGL2022000028 i 
JGL2022000029, d'11 i 18 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 JGL2022000028 i JGL2022000029, d'11 i 18 de juliol. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Adjudicar la contractació d'obres per l'execució del projecte per a la renovació de 
l'enllumenat del camp de futbol de Breda. 

 
Antecedents 
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2022, es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació d'obres per l'execució del projecte per a la renovació de l'enllumenat del 
camp de futbol de Breda, mitjançant procediment obert simplificat-abreujat, oferta econòmicament 

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

 
Dins el termini per a la presentació d'ofertes es varen presentar les següents:  
 

Denominació social NIF Registre Entrada - dia 

ELECTRICITAT BOQUET SL B62145503 E2022003095-14/07/2022 

PROYECTSO Y SISTEMAS SL B64705841 E2022003110-14/07/2022 

INATAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL B17220419 E2022003117-14/07/2022 

 

Vist que es tracta d’un procediment simplificat abreujat amb criteris d’adjudicació d’aplicació 
automàtica i vistos les ofertes presentades pels licitadors que es detallen a continuació, es proposa 
adjudicar el contracte a favor de de ELECTRICITAT BOQUET SL, atès que ha resultat ser el licitador 

més ben valorat d’acord amb els criteris de valoració establerts en els Plecs de clàusules que 
regeixen el contracte.  



 

 

Denominació social Preu IVA exclòs Oferta de millora 

ELECTRICITAT BOQUET SL 38.218,83 No  

PROYECTSO Y SISTEMAS SL 39.950,24 No 

INATAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 38.800,00 No 

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

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

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

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

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

decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar l'adjudicació del contracte d’obres per execució del projecte per a la renovació de 
l'enllumenat del camp de futbol de Breda, a favor de ELECTRICITAT BOQUET SL, amb NIF 
B62145503, per un preu de 38.218,83 € més 8.028,95 € d’IVA, tot de conformitat amb les 

determinacions que s’estableixen en els plecs de condicions contractuals.   
 
La relació contractual s’iniciarà en la data d’atorgament del contracte i les prestacions principals 

s’hauran d’haver realitzat dins una durada màxima de 1 setmana entre els mesos de juliol i agost.  
 
Segon.- Disposar la despesa total de 46.247,78 € a càrrec de l’aplicació 34263900 Enllumenat LED 

camp de futbol (DG COOP) en la que es preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el 
pressupost de l’any 2022. 
 

Tercer.- Requerir a ELECTRICITAT BOQUET SL que en el termini de 10 dies hàbils procedeixi a 
acceptar i donar conformitat als presents acords als efectes d’entendre formalitzat el contracte 
administratiu. Els efectes del contracte seran els establerts en els plecs de clàusules econòmica 

administratives que regulen el procediment.  
 
Quart.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Xavi Rodà, arquitecte tècnic municipal.   

 
Cinquè.- Fer públics els presents acords en el perfil del contractant.  
 

Sisè.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació.  
 
Setè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Adjudicar la contractació d'obres del projecte tècnic per a la millora de l'accessibilitat i 
voreres al carrer Sant Francesc de Breda. 

 
Antecedents 
 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2022, es va aprovar, 
entre d’altres, 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, més 

avantatjoses s'atendrà a un únic criteri d'adjudicació: el millor preu ofertat i convocant la seva licitació. 
 
La licitació es va fer pública en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Breda. 

 



 

En el termini habilitat per a la presentació d'ofertes, finalitzat el dia 13 de juliol, i s’ha presentat una 
única proposta, que es relaciona a continuació: 
 

Denominació social NIF Registre Entrada - Data 

ARTEA MEDIAMBIENT SL B65661183 E2022003118- 14/07/2022 

 

Vist que l’oferta de ARTEA MEDIAMBIENT SL, és l’única proposta presentada i reuneix les 
condicions per poder ser admesa. 
 

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

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

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).  
 

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

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

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l'adjudicació del contracte d'obres del projecte tècnic per a la millora de 

l'accessibilitat i voreres al carrer Sant Francesc de Breda, a favor de ARTEA MEDIAMBIENT SL, amb 
NIF B65661183, per un preu de 34.574,88 € més 7.260,72 € d’IVA, tot de conformitat amb les 
determinacions que s’estableixen en els plecs de condicions contractuals.   

 
Segon.- Disposar la despesa total de 41.835,6 € a càrrec  de l’aplicació 1532- 61900 Voreres Projecte 
carrer Sant Francesc, en la que es preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el pressupost 

de l’any 2022 
 
Tercer.- Requerir a ARTEA MEDIAMBIENT SL que en el termini de 10 dies hàbils procedeixi a 

acceptar i donar conformitat als presents acords als efectes d’entendre forma litzat el contracte 
administratiu. Els efectes del contracte seran els establerts en els plecs de clàusules econòmica 
administratives que regulen el procediment.  

 
Quart.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Xavi Rodà, arquitecte tècnic municipal.  
 

Cinquè.- Fer públics els presents acords en el perfil del contractant.  
 
Sisè.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

4.0.- Aprovació de la certificació número 2 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.  
 
Per Junta de Govern de data 11 de juliol de 2022 es va aprovar la certificació núm. 1 per un import de 

6.347.75€ 
 



 

En data 14 de juliol de 2022 RE núm. E2022003123, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres, i en 
representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 2 per un import de 
29.423,07€.  

 
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 2 de les obres per l’execució del projecte d’urbanització dels 
entorns de la zona esportiva per un import de 29.423,07€. 
 

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  
 
 

5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Esports 
 
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, aix í 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 contrac tes 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 

Canvi de la bomba de 

recirculació del pavelló 
poliesportiu 

50511000-
0 

342 
2120002 

B17937434 
BRECUBAT 
SL 

436,73€ 21% 528,44€ 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

6.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'Esports 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Subministrament de 
material esportiu 

37450000-
7 

342 
2120001  

B65929747 
Prodiur 
Sports SL 

1.562,00€ 21% 1.890,02€ 



 

 
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.- Liquidació de l’exercici 2021 sobre la concessió de l’Escorxador Municipal de Breda 

 
Antecedents 
 

En data 13 de juliol de 2022 i amb registre núm.  E2022003124, l’Escorxador de Breda S.L. ha 
presentat el model 200 de l’Impost sobre Societats, corresponent a l’exercici 2021.  
 

 El Ple de 30 de gener de 2017 va aprovar la pròrroga de la concessió del servei de l’escorxador 
municipal, a la societat Escorxador de Breda SCP amb NIF B17496209, contracte formalit zat el 14 
d’abril de 1992, per un període de 25 anys més, fins al 27 de març de 2042.  

 
El cànon per a la concessió de la gestió del servei de l’escorxador municipal, és del 5% sobre el 
benefici, amb un import mínim de 300,51 euros. El resultat que han obtingut el 2021 és de 15.385,90 
euros, aplicant el 5%, el resultat és de 769,30 €, segons l’acord del contracte de concessió del servei. 

 
Legislació aplicable 
 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa de l’Escorxador de Breda S.L. 

corresponent a l’exercici 2021, per un import total de 769,30 €.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat i als Serveis comptables de la corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

8.0.- Acceptar la subvenció concedida per la Fira del Monestir 2022 per part de la Diputació de 
Girona 
 

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

6.000,00€, per a l’organització de la 5ª Fira del Mones tir de Breda, a la Diputació de Girona. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del 5 de juliol de 2022, va acordar concedir 

una subvenció de 2.500,00€ per a l’execució de la Fira del Monestir de Breda.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 

Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal. 
Convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 

Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar una subvenció de 2.500,00€, per a l’organització de la 5ª Fira del Monestir de 
Breda, a 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  

 
 
9.0.- Aprovar la concessió d'un ajut econòmic familiar puntual 

 
Antecedents 
 
En data 10 de juny de 2022, amb registre E2022002626, es sol·licita ajut econòmic familiar 

puntual per atenció a una menor amb alta dependència, tal i com figura en l’expedient.  
 
Els Serveis socials bàsics del municipi emeten informe favorable el 14 de juliol de 2022. 

 
Valorada la documentació que conforme l’expedient es proposa la concessió d’un ajut 
econòmic familiar puntual de 300,00€. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Concedir als titulars de l’expedient un ajut econòmic de 300,00€.  
 

Segon.- Fer efectiu el pagament de 300,00€, al número de compte que consta en l’expedient, amb 
càrrec a l’aplicació 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  

 
 
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 la resolució de concessió de subvencions de concurrència competitiva per 
entitats, associacions i col·lectius del municipi 2022 
 

Antecedents 
 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 29 de gener de 2018, va acordar 

aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per 
entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 24 de gener de 2022, va aprovar, entre 

d’altres, la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i 
col·lectius del municipi de Breda per l’any 2022 i determinar que el termini de presentació de les 
sol·licituds començaria l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzaria 

el 31 de maig de 2022. 
 
En el termini establert per a la presentació de sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria 

2022 de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi 
de Breda, s’ha donat registre d’entrada a les següents: 
 

Núm. 

Registre 

Data 

Registre 

Hora 

Registre 
Nom 

E2022000734 21/02/2022 10:43:23 AMPA ESCOLA MONTSENY 

E2022000978 09/03/2022 08:17:18 DONES DE BREDA 

E2022001276 25/03/2022 15:00:33 
ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES DE 
BREDA 

E2022002083 17/05/2022 18:43:53 RBC 

E2022002308 26/05/2022 16:45:32 
ASSOCIACIO D'AMICS DEL CASTELL DE 
MONTSORIU 

E2022002336 29/05/2022 21:03:25 ASSOCIACIO DE VEINS VILATANS DE BREDA 

E2022002382 31/05/2022 18:13:25 CLUB PATI BREDA 

E2022002386 31/05/2022 22:39:08 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 

 
Segons informe de l’òrgan instructor, de 3 de juny de 2022, revisades les sol·licituds presentades, en 

aplicació de l’article 24. Instrucció de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
segons els criteris objectius d’atorgament de la subvenció establerts en el punt 9 de les Bases 
específiques reguladores de les subvencions per activitats desenvolupades per entitats associacions i 

col·lectius del municipi de Breda, per tal de valorar adequadament la documentació es va requerir 
esmena de la sol·licitud a les entitats següents: 
 

EXP. ENTITAT ESMENA 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 

Detall de les activitats que s’ofereixen en 

suport a l’Ajuntament en la programació i 
organització de festes populars 

X2022000589 DONES DE BREDA 
Detall de les activitats que s’ofereixen en 
suport a l’Ajuntament en la programació i 

organització de festes populars 

X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 
Detall de les activitats que s’ofereixen en 
suport a l’Ajuntament en la programació i 
organització de festes populars 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 
Detall de les activitats que s’ofereixen en 

suport a altres entitats del municipi 

X2022001255 
ASS AMICS DEL CASTELL DE 

MONTSORIU 

Detall de les activitats que s’ofereixen en 
suport a l’Ajuntament en la programació i 
organització de festes populars 

 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 

Detall de les activitats que s’ofereixen en 
suport a l’Ajuntament en la programació i 
organització de festes populars 

Detall de les activitats que s’ofereixen en 
suport a altres entitats del municipi 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 
Detall de les activitats que s’ofereixen en 
suport a l’Ajuntament en la programació i 

organització de festes populars 

 



 

Revisades les respostes aportades per les entitats requerides la comissió avaluadora reprèn el procés 
d’estudi de les sol·licituds i aplicació de la base 9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
proposant un import individualitzat de subvenció per a cadascuna, d’acord amb la formula establerta a 

l’article 11.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 

subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administrat iu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

Bases d’execució del pressupost municipal.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament municipal de subvencions. 

Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda. 
Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 

municipi de Breda. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següen ts acords:  

Primer.- Concedir a les entitats, associacions i col·lectius de Breda que han concorregut a la 
convocatòria, les subvencions que es relacionen tot seguit:  
 

EXP. ENTITAT SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 1.482,00 € 

X2022000589 DONES DE BREDA 1.000,00 € 

X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 661,13 € 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 1.000,00 € 

X2022001255 ASS AMICS DEL CASTELL DE MONTSORIU 250,00 € 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 1.350,00 € 

X2022001270 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 € 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 € 

 
Segon.- Disposar la despesa per l’import total de 11.272,13 €, distribuïts a càrrec de les aplicacions 

pressupostàries, del pressupost municipal 2022, següents:  
 

EXP. ENTITAT IMPORT PART PRESS 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 1.482,00 323 4800300 

X2022000589 DONES DE BREDA 1.000,00 920 4800400 

X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 661,13 920 4800400 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 1.000,00 341 4800200 

X2022001255 ASS AMICS DEL CASTELL DE MONTSORIU 250,00 334 4800100 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 1.350,00 920 4800400 

X2022001270 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 341 4800200 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 341 4800200 

 
Tercer.- Reconèixer i realitzar el pagament d’una bestreta del 70% de l’import concedit, en aplicació 

de la clàusula 18 de les bases específiques reguladores de subvencions per activitats 
desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  
 

EXP. ENTITAT IMPORT PART PRESS 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 1.482,00 323 4800300 

X2022000589 DONES DE BREDA 1.000,00 920 4800400 

X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 661,13 920 4800400 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 1.000,00 341 4800200 

X2022001255 ASS AMICS DEL CASTELL DE MONTSORIU 250,00 334 4800100 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 1.350,00 920 4800400 

X2022001270 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 341 4800200 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 341 4800200 



 

 
Quart.- Establir, com a data límit del termini de justificació de la subvenció concedida, el 30 de 
novembre de 2022.  

 
Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el 
període que va de l’1 de desembre de 2021 al 30 de novembre de 2022.  

 
Pel cobrament del 30% restant caldrà justificar l’import següent: 
 

EXP. ENTITAT IMPORT A JUSTIFICAR 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 1.482,00 4.904,21 

X2022000589 DONES DE BREDA 1.000,00 4.522,51 

X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 661,13 5.800,00 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 1.000,00 1.809,09 

X2022001255 ASS AMICS DEL CASTELL DE MONTSORIU 250,00 1.530,00 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 1.350,00 4.620,00 

X2022001270 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 47.300,00 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 11.000,00 

 

Cinquè.- Informar a les entitats beneficiàries que, segons el que estableix l’article 19 de les Bases 
reguladores: 
 

Els beneficiaris presentaran la justificació, mitjançant el model de compte justificatiu simplificat que es 
troba disponible al web de l’Ajuntament de Breda, al qual caldrà adjuntar còpia de les factures 
originals o bé fotocòpies autenticades, acreditatives de la realització de l’activitat, com a mínim, al 

cost total de la part d’obra establerta per realitzar en el present exercici, de la qual se’n pagarà el 
percentatge establert per a la subvenció. 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:  

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  
2. Declaració Responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social.  

3. Relació de Despeses imputades a la subvenció.  
 
En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 

l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.  
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb 

anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau 

s’efectuïn, l’Ajuntament de Breda podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements 
que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 
subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 

justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. En canvi, si el cost de 
l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia 

inicialment atorgada. 
 
El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any l’aprovació 

de la convocatòria. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués 

presentat, es requerirà al beneficiari que la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, amb l’advertiment que en cas que no ho faci es 
procedirà a revocar la subvenció. 

 
Quant a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28 del 
Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament de Breda, el beneficiari pot demanar, abans que 

acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. 
Igualment es podrà demanar una pròrroga d’execució amb les mateixes condicions. L’Ajuntament 
estimarà o desestimarà discrecionalment la proposta, amb la valoració prèvia de la petició. 

 
Sisè- Notificar el present acord a les entitats, associacions i col·lectius interessades.  



 

  
Setè.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i als 
efectes oportuns. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

10.2.- Acceptar la subvenció concedida, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal, 
per la Diputació de Girona 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2022 va adoptar 

l’acord de sol·licitar una subvenció de 15.000,00€, de concessió directa, per la Fira de l'Olla de Breda 
a la Diputació de Girona. 
 

En data 19 de juliol de 2022, el president de la Diputació de Girona ha resolt concedir una subvenció 
de 15.000,00€ per la Fira de l’Olla 2022. 
 

La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la subvenció; per 
tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.  

 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini d’execució, encara que 
no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el període de la justificació.  
 

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2022 i finalitza el 15 de 
novembre de 2022. 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 15.000,00€ pel finançament de les despeses derivades per a 
l’organització de la Fira de l’Olla de Breda 2022 concedida per 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  

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

 
Antecedents 
 

En data 1 de juny de 2022, amb registre E2022002395, 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 230,40€, pel pagament del casal d’estiu 2022.  
 

Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la conc essió 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 230,40€ 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 230,40€, 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  

 
 
10.4.- Aprovar una sol·licitud de pròrroga dels terminis d'execució i justificació de la subvenció 
concedida pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la 

realització del Projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una part dels edificis del 
Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda 2021-2022 
 

Antecedents  
 
Amb la voluntat d’executar el projecte de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis 

del claustre del monestir de Sant Salvador de Breda, amb un cost total, incloent les despeses de 
redacció i l’estudi de paraments, de 249.923,27€, per Decret d’Alcaldia 2021DECR000113, de 18 de 
febrer, es resol aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 200.000,00€, exclosa de concurrència pública 

al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya .  
 
En data 25 de març de 2021, el Consell d’administració de l’OSIC aprova la despesa pluriennal 

destinada a la realització del projecte de consolidació de les façanes i cobertes d’una part dels edificis 
del claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda, per un import total de 200.000,00€, distribuïts en 
les anualitats següents: 

 

Any Import 

2021 100.000,00€ 

2022 100.000,00€ 

TOTAL 200.000,00€ 

 
El mateix acord estableix disposar el pagament dels 200.000,00€ concedits de la manera següent:  
 

- El 100% del pagament corresponent a l’anualitat 2021 es tramitarà, en concepte de bestreta, 
en el moment de la concessió de la subvenc ió. Per al pagament d’aquesta bestreta no 
s’exigeix la prestació de garantia. 

 
- El 60% de l’import del 2022 es pagarà en concepte de bestreta, un cop l’Ajuntament hagi 

presentat, abans del 31 de juliol de 2022, una memòria detallada de l’estat d’execució de les 

obres i un resum de les despeses realitzades, i d’acord amb l’informe favorable de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural. 
 

- El 40% restants, de l’import del 2022, es tramitarà quan per part de l’Ajuntament s’hagin 
justificat la totalitat de les activitats subvencionades, d’acord amb el que disposa el punt tercer 
de l’acord de concessió. 

 



 

I que la justificació caldrà que es faci segons el detall següent:  
 

- Abans del 31 de juliol del 2022, l’Ajuntament de Breda haurà de presentar una memòria 

detallada de l’estat d’execució de les obres i un resum de les despeses realitzades.  
 

- Finalment el beneficiari de la subvenció ha de justificar la correcta aplicació de la totalitat de la 

subvenció, mitjançant la presentació a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’un compte 
justificatiu amb aportació de declaració responsable de la Intervenció, abans del 28 de febrer 
de 2023 

 
Atès que es considera provable que les obres no s’hagin executat a l 100%, el que no permetrà la 
justificació adequada, es proposa la sol·licitud d’una pròrroga dels terminis d’execució i justificació, el 

més amplis possibles, a l’ens concedent.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar una pròrroga dels terminis d'execució i justificació, els més amplis possibles, de la  

subvenció concedida pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la 
realització del Projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una part dels edificis del Claustre del 
Monestir de Sant Salvador de Breda 2021-2022. 
 

Segon.- Notificar els presents acords a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 

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

 
 
10.5.- Acceptar la subvenció concedida per DIPSALUT per a actuacions de lluita i control de 

plagues urbanes per a l'any 2022 PT10 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern de 4 d’abril de 2022 va aprovar la sol·licitud d’una subvenció del programa 
econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), pels anys 2022 - 2023. 

 
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària, de data 5 de juliol de 2022, ha adoptat l’acord de 
concedir a aquest ajuntament una subvenció de 6.459,92€ per la lluita contra plagues d’insectes, 

mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms, pels anys 2022 i 2023. 
 
El mateix acord estableix la concessió d’una bestreta parcial del 50% de l’import de la subvenció, la 

necessitat de notificar-ne l’acceptació expressa i que la justificació, de la totalitat del pressupost 
presentat, es presenti abans del 12 de setembre de 2023. 
 

Legislació aplicable 
 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases 

que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  

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

Primer.- Acceptar la subvenció de 6.459,92€, de Dipsalut, concedida per a per la lluita contra plagues 
d’insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms, pels anys 2022 - 2023. 
 

Segon.- Notificar l’acceptació expressa de la subvenció a Dipsalut.  



 

 
Tercer.- Justificar com a màxim el 12 de setembre de 2023, la subvenció concedida, en els termes 
establerts a l’acord de concessió. 

 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 

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

 
 
10.6.- Acceptar la subvenció concedida per DIPSALUT en el marc del programa PT15. 

Finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal 2022 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2022 va adoptar l’acord 

de sol·licitar una subvenció de 6.084,60€, corresponents al 80% als costos salarials (7.605,75€) de la 
depesa total de la corporació en servei de socorrismes per les piscines municipals 2022, pel 
finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la 

demarcació de Girona (Pt15). 
 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, en sessió del 5 de juliol de 2022, s’ha concedit a la 

corporació municipal una subvenció de 1.779,34€ pel finançament del servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (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 específiques reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les 

piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15).  
Convocatòria del servei de socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a 
l’any 2021 (Pt15). 

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

Primer.- Acceptar la subvenció 1.779,34€ pel finançament del servei de socorrisme a les piscines 
d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (2022) de Dipsalut . 
 

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

Tercer.- Justificar com a màxim el 13 d’octubre de 2022, la subvenció concedida, en els termes 
establerts a l’acord de concessió. 
 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

10.7.- Rectificar error material a la contractació menor de serveis de manteniment de eAgora 
 
Antecedents 

 
Per acord de Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2022 es va adjudicar el contracte de 
manteniment de l’app municipal eAgora per l’any 2022 a Martin Garrido Ramírez amb NIF 

29215998H. 
 
S’ha detectat un error material degut a que el pressupost hi consta com a dades de l’empresa a 

eAgora Algorisme del canvi SL amb NIF B42908988 i la contractació de l’app l’any 2021 ja es va 
contractar a aquesta empresa. 
 

Legislació aplicable  
 
Article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, pel qual estableix que les AAPP podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.   
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Rectificar l’error material detectat a l’acord de Junta de Govern de data 24 de gener de 2022:  

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Manteniment de l’app 
municipal eAgora per 

l’any 2022 

72416000-9 923 22602 29215998H 
Martín 
Garrido 

Ramírez 

2.900 609 3.509 

 
Ha de dir: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Manteniment de l’app 
municipal eAgora per 
l’any 2022 

72416000-9 923 22602 B42908988 

eAgora 
Algorisme 

del canvi 
SL 

2.900 609 3.509 

 
Segon.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat als efectes oportuns.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

10.8.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'esports 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Equip de 

megafonia 
complert 

48952000-6 342 6320000  33883563D 

Juan 

Carmona 
Juan 

2.453,45€ 21% 2.968,68€ 

 
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  
 
 

10.9.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'Esports 
 
Antecedents 

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

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

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

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

Instal·lació d’una 
canonada de l’aigua 

44163100-
1 

342 
2120003 

J55157119 
Cal Manyà 
SC 

521,85€ 21% 631,44€ 

 
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  
 
 

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

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

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

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

Repàs amb sauló al 
pati de l’Institut Escola 
Montseny 

14211000-

3 

323 

21200001  
40289919Z 

Pere 
Bohils 
Viñals 

1.050,00€ 21% 1.270,50€ 

 

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  
 

 
11.0.- Precs i preguntes 
 

No s’escau 
 
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte que 
en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 

Signat electrònicament. 
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