
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 D’AGOST DE 2022 
 

Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2022000034 
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 22 d’agost de 2022 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 

Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen:  

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde, com a alcalde accidental 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3r Tinenta d’Alcaldia 

 
Amb veu i sense vot: 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Jose Fernando Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora 

 
Meritxell Lopez i Rion, Secretària-interventora accidental 
 

Han Excusat la seva absència: 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
 

Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada per la secretària-interventora accidental 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 JGL2022000030, 
JGL2022000031, JGL2022000032 i JGL2022000033, de 25 de juliol i 1, 8 i 19 d'agost de 2022, 
respectivament 

 
2.0.- Aprovar resoldre l’expedient de responsabilitat patrimonial  
 

Antecedents  
El Sr. T.G.S. ha presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament per 
mitjà d’escrit presentat el dia 5 d’abril de 2022, amb número de registre E2022001434. 

 
Les dades de la reclamació són les següents: 
 

DATA FETS:  
3 d’abril de 2022.  
 

FETS:  
Embús de la canonada d’aigua a causa d’una deficiència de construcció de la xarxa pública de l 
clavegueram de la UA16 (urbanització del polígon industrial Cal Batlle) 

 
DANYS PRODUÏTS:  
Embús de les canonades del domicili. 

 
EVALUACIÓ ECONÒMICA:  
La reclamant demana una indemnització total de 187 euros, corresponent al cost de desembussar les 

canonades.  
 
Presenta la següent documentació com a prova: albarà de Yavoy 

 
El dia 20 d’abril de 2022 es va admetre a tràmit la reclamació de danys patrimonials presentada i es 
va iniciar un expedient de reconeixement de responsabilitat patrimonial mitjançant un procediment 

ordinari. 
 



 
 
Tanmateix es va nomenar com a òrgan instructor del procediment a la funcionària Sra. Meritxell 
López Rion i al secretari- interventor interí Jordi Jové Perich, que en actes d’instrucció posteriors van 

requerir a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA SL que emetés l’informe i valorés si concorren 
les causes de l’embús de la canonada de clavegueram.  
 

En data 21 d’abril de 2022 amb RE 2022001628, es va emetre un informe per part d’ABASTAMENTS 
D’AIGUA DEL TORDERA SL, concessionària del servei d’aigua i clavegueram.  
 

En data 16 de maig de 2022, la instruc tora de l’expedient va emetre una proposta de resolució 
favorable a la indemnització, per haver constatat que hi ha un nexe causal entre el dany produït i el 
servei públic. Aquest nexe es posa de manifest a l’informe de l’empresa concessionària que 

determina que hi ha una deficiència en les obres d’urbanització de la UA16, concretament s’adverteix 
que l’empresa responsable d’executar la urbanització no va connectar una escomesa existent, la de 
l’habitatge del carrer Sant Francesc 74, amb la nova xarxa de clavegueram.  

 
Tant la proposta de la instructora com l’informe de fiscalització prèvia de secretari -intervenció posen 
de manifest la necessitat de repercutir la despesa al contractista de les obres que encara resten 

pendents de recepcionar, i que en tot cas estan en període de garantia.  
 
La proposta es va sotmetre a una d’audiència de 15 dies hàbils, dins el qual les parts interessades 

van poder manifestar la seva conformitat o presentar les al·legacions o reclamacions que considerin 
oportunes.  
 

En data 9 de juny de 2022 va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit d’al·legacions contra la proposta 
de resolució emesa per la instructor del procediment, presentada per l’Administrador concursal de 
TECYRSA, en substitució dels administradors de la societat concursada.  

 
Les al·legacions, en síntesi, manifesten que no resulta acreditada la relació de causalitat entre el dany 
sofert pel Sr. T.G.S i la defectuosa execució de l’obra per part de TECYRSA, a la vista de les 

modificacions que sobre el projecte original es varen tenir que fer durant l’execució de les obres. Això 
fa que els danys no siguin imputables a TECYRSA com a contractista, havent d’assumir la 
responsabilitat únicament l’Administració Pública com a promotora de les obres i en tan que va 

aprovar un projecte que no va poder ser executat en els seus propis termes projectats. Aquesta 
al·legació la fonamenta en base a l’article 214.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic 
de 14 de novembre de 2011.  

 
Analitzada l’al·legació aquesta no es pot admetre, atès que ni l’omissió de connectar la xarxa de 
clavegueram amb l’habitatge del carrer Sant Francesc 74 va ser derivada d’una ordre de l’Ajuntament, 

ni tampoc queden acreditats vicis en el projecte executat. Tampoc consta a l’Ajuntament que el 
projecte d’obres hagi estat formalment modificat per l’administració contractant. I finalment, en ordre a 
imputar la responsabilitat al contractista, és evident que TECYRSA té la condició d’empresa 

adjudicatària de les obres i és l’única responsable d’assumir i indemnitzar tots els danys i perjudicis 
que es causin a tercers com a conseqüència de l’execució de les obres, en virtut de l’article 214.1 del 
TRLCSP, de 14 de novembre de 2011. 

 
Vist que la responsabilitat al contractista de les obres de la UA16 es pot ampliar amb les despeses 
imputables a la reparació del dany, que va més enllà de la indemnització reclamada pel Sr. T.G.S, es 

proposa determinar aquesta responsabilitat mitjançant un expedient tramitat de forma separada.  
 
A l’expedient consten realitzades les actuacions requerides per la legislació aplicable per la tramitació 

d’un procediment de responsabilitat patrimonial. 
 
Legislació aplicable  

 
Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de RJSP. 
 

Els articles 13, 61, 65, 67, 81, 82, 91 i 96.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 

Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de RJPAAPP de Catalunya.  
 
Article 214.1 del RDL 3/2011 de 14 de novembre que aprova el TRLCSP, en concordança amb els 

vigents articles 110.c), 190, 191 i 196 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic 



 
 
A la vista dels fets i consideracions jurídiques, la Junta de Govern Local, en virtut de les competències 
delegades mitjançant el decret d’Alcaldia de 20 de juny de 2019 (DECR000630),  

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

Primer.- Reconèixer la responsabilitat patrimonial subsidiària de l’Ajuntament de Breda respecte els 
danys suportats pel Sr. T.G.S.  
 

Segon.- Reconèixer una indemnització de 187,00 € a favor de Sr. T.G.S. que serà pagada a càrrec 
de l’aplicació pressupostaria 929_22699 sobre la qual s’autoritza, disposa i reconeix el crèdit.  
El pagament efectiu es realitzarà en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data que 

l’interessat hagi presentat signada l’alta de fitxa de creditor.  
 
Tercer.- Derivar la responsabilitat a TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. EN 

LIQUIDACIÓ, en la seva condició de contractista de les obres d’urbanització de la UA16, atès que 
s’ha constatat una incorrecta execució de les prestacions contemplades en el contracte d’obres 
(omissió de connectar la xarxa de clavegueram amb els habitatges col·lindants). 

 
El dany causat ha de ser indemnitzat en primera instancia per l’Ajuntament de Breda, no obstant serà 
rescabalat de la garantia definitiva del contracte. 

 
La derivació de responsabilitat es realitzarà en el marc de l’expedient X2022001146 que s’està 
tramitant de forma separada i que tractarà totes les despeses imputables a la reparació del dany.  

 
Quart.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats i 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  

 
 
3.0.- Aprovació de la certificació número 3 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 contractis ta. 

 
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€. 

 
Per Junta de Govern de data 25 de juliol de 2022 es va aprovar la certificació núm. 2 per un import de 
29.423,07€. 

 
En data 9 d’agost de 2022 RE núm. E2022003550, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres, i en 
representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 3 per un import de 

5.646,62€.  
 
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 3 de les obres per l’execució del projecte d’urbanització dels 
entorns de la zona esportiva per un import de 5.646,62€.  

 
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 menes ter, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
4.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. del  segon trimestre del 2022 

sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda  
 
Antecedents 

 
Amb el registre núm. E2022003367, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat la liquidació 
corresponent al segon trimestre del 2022, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 

municipi de Breda, per un import total de 9.787,53 €.  
 
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 presentada per Abastaments d’Aigua del 

Tordera S.L, corresponent al segon trimestre del 2022, per un import total de 9.787,53 €, en concepte 
de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local.  
 

Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 9.787,53 €. 
 

Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
5.0.- 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 press upost, 
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 

Reparar vorera c/ 

Montseny i Passeig 
de les Escoles 

45233340-
4  

1532_21000 B66556804 

Ideal King 

projects, 
SL 

4.074,00 21% 4.929,54 

 
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 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 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 

Reparar vorera 

Ctra. d'Arbúcies 
45233340-4 1532_21000 B66556804 

Ideal King 

projects, SL 
1.156,00 21% 1.398,76 

 
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 el contracte menor d’obres de la regidoria d’esports 

 
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 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 

Treballs addicionals 
obra del camp de 
futbol 7 

45112000-

5  
342_6320000 40950224N 

Lluís Illa 

Pla 
1.186,80 21% 1.436,03 



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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

8.0.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria d’esports 
 
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 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 

Reparar bassa 
d'aigua Can 

Xifrè 

45262300-
4  

342_6320000 79301783Z 
Juan Antonio 
Ramos 

Rodríguez 

4.320,00 21% 5.227,20 

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

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

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



 
 
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
9.0.- Aprovar 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 mit jançant 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 qualificat s 
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 

Reparar vorera c/ 

Mossèn Cinto 
Verdaguer 

45233340-4  1532_21000 B66556804 
Ideal King 
projects, SL 

662,00 21% 801,02 

 
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  
 
 

 
 



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

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparar llums del 
campanar 

34928530-
2 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

501,63 21% 606,97 

 
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.- 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 quali ficats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  

 
Legislació aplicable  
 

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

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

(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei 
d’ambulància  

85143000-3 
341 
2260900  

B08267122 

BLUE 
MOBILITY & 
HEALTHCARE 
SERVEICES SL 

1.190,00€ EXEMPT 1.190,00€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
12.0.- Aprovar el contracte menor de serveis d'Alcaldia  
 

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

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

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

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

d'execució del pressupost. 



 
 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Redacció d’informe per la 

valoració de peça de 
terreny amb núm. 
referència cadastral 

3620301DG6232S0001FY 

71242000-

6 
151_22706  40311051D 

Joan 
Carles 

Blazquez 
Lajara 

500 105 605 

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

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

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

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

 
 
13.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d'educació 

 
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 des pesa 
proposada. 

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparacions 

mecanismes elèctrics 
aules IE Montseny 

50411300-2 323_2120001 B62145503 

Electricitat 

Boquet, 
SL 

683,24 21% 826,72 

 
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  
 
 

14.0.- 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 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 

Canviar motor aigua 
pou Turó Santa Anna 

42124000-
4 

171_21000 B17937434 
Brecubat, 
SL 

1.291,62 21% 1.562,86 

 
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  
 
 

15.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de ciutadania 
 
Antecedents 

 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subminis trament, 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 fact ura 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 

Vestits 
pubillatge 2022-
2024 

18222100-2 
338_226090

3 
77606454Z 

Maria Carmen 

Bilbeny Mollera 
1.420,00 21% 1.718,20 

 

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  
 

 
16.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de promoció econòmica 
 

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 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, no obstant adverteix que el contractista ha de justificar la no aplicació/exempció de l’IVA. 

A criteri d’Intervenció l’operació resta subjecte a IVA.  
 
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 

2 tallers de ceràmica 
per la Fira de l'Olla 

98112000-1  4311_2260909 41461168B 
Cécile 
Ribas 

500,00 
55,80 

0% 
21% 

500,00 
67,52 

 
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  

 
 
17.0.- Assumptes urgents 

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

 
17.1.- Acceptar la subvenció concedida dins el marc de la campanya "Del Pla a l'Acció" línia 1 
2022-2023 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar la resolució de la campanya del Pla a l’acció 
2022-2023. 
 

En el marc de la Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o 
adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques i/o redacció 
d’informes de seguiment dels en municipis de menys de 20.000 habitants.  

 
S’ha concedit a l’Ajuntament de Breda una subvenció total de 1.188,00€ per les anualitats 2022 i 
2023. 

 
Legislació aplicable 
 

Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, aprovades per 
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.  
Convocatòria de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció 

Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.188,00€ pel Servei de Gestió del Servei de comptabilitat i gestió 
de subministraments energètics repartits en les anualitats i quantitats següents:  

 

Exp.- Objecte Anualitat Import 

2022/5266 Gestió del Servei de comptabilitat i gestió de subministraments 
energètics 

2022 594,00€ 

2022/5266 Gestió del Servei de comptabilitat i gestió de subministraments 
energètics 

2023 594,00€ 

 

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  
 

 



 
 
17.2.- Acceptar la subvenció concedida en el marc del programa d'edicions d'interès local a 
ajuntaments Comunicació Cultural 

 
Antecedents 
 

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 23 de novembre de 2021, va aprovar les Bases 
específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 15 de març de 2022, ha aprovat la 
convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022 
 

La Junta de Govern Local, de 24 de gener de 2022, va contractar l’edició del Llibre “Josep Aragay, 
articles de combat a la premsa noucentista (1915-1934)” a Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
SA, amb CIF A59056853, per un import de 6.136,00€. 

 
La Junta de Govern Local, de 4 d’abril de 2022, va aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 3.000,00€ 
a la Diputació de Girona, en el marc de la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès 

local editades per ajuntaments, any 2022, per as l’edició del llibre “Josep Aragay, articles de combat a 
la premsa noucentista (1915-1934)”. 
 

La Junta de govern de la Diputació de Girona, en sessió de 19 de juliol de 2022, va aprovar concedir 
una subvenció de 2.928,60€ per l’edició del llibre “Josep Aragay, articles de combat a la premsa 
noucentista (1915-1934)”. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades per 

ajuntaments 
Convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar una subvenció de 2.928,60€ de la Diputació de Girona, en el marc de la 

convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022, 
per a l’edició del llibre “Josep Aragay, articles de combat a la premsa noucentista (1915-1934)”. 
 

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  
 

 
17.3.- Acceptar la subvenció concedida dins el marc de la campanya "Del Pla a l'Acció" línia 3 
2022-2023 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar la resolució de la campanya del Pla a l’acció 
2022-2023. 
 

En el marc de la Línia 3: Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle que inclou com a despesa subvencionable 
 

S’ha concedit a l’Ajuntament de Breda una subvenció total de 8.272,77€ per les anualitats 2022 i 
2023. 
 



 
 
Legislació aplicable 
 

Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, aprovades per 
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.  
Convocatòria de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció 

Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la subvenció de 8.272,77€ per la Millora de l’envoltant tèrmica de l’edifici de 
l’Ajuntament, inclosa en la Línia 3 de la campanya del Pla a l’acció 2022-2023 repartits en les 

anualitats i quantitats següents: 
 

Exp.- Objecte Anualitat Import 

2022/5270 Millora de l’envoltant tèrmica de l’edifici de l’Ajuntament 2022 4.136,38€ 

2022/5270 Millora de l’envoltant tèrmica de l’edifici de l’Ajuntament  2023 4.136,39€ 

 
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  
 
 

17.4.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Igualtat 
 
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 Junt a de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 

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

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

 



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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei de punt 
lila 

75242000-4 
338 
2260906 

39378381N 
Anton Uró i 
Roca 

995,00€ 21% 1.203,95€ 

 

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  
 

 
17.5.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Festes 
 

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

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

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

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupos t, 
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 so i llum 

per karaoke 

32342410-

9 

338 

2260905 
33981705X 

Fernando 

Reyes Sanchez 
500,00€ 21% 605,00€ 

 



 
 
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  

 
 
17.6.- Resolució de la sol·licitud d'ajut econòmic per material escolar 

 
Antecedents 
 

En data 21 de juliol de 2022 es sol·licita un ajut econòmic per fer front a la despesa de la quota de 
material escolar dels infants que assisteixen al centre educatiu Institut escola Montseny. 
 

Tal i com s’informa, per part dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, s’ha acordat amb el centre educatiu 
esmentat que serà el mateix centre qui gestionarà amb les famílies la facilitat de pagament fraccionat 
dels deutes referents a llibres i material escolar. 

 
Legislació aplicable 
 

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

 
Primer.- Denegar l’ajut social, per material escolar, sol·licitat. 
 

Segon.- Notificar la present resolució a la persona interessada per tal que tingui coneixement que cal 
que es dirigeixi al centre escolar per gestionar la petició de pagament fraccionat.  
 

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

 
 
17.7.- Aprovar la concessió d’un ajut personal  

 
Antecedents 
 

En data 5 d’agost de 2022, amb registre E2022003511, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer front a 
les despeses de transport. 
 

Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 98,00€. 
 

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

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 següe nts acords: 
 

Primer.- Concedir un ajut personal de 98,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 
despeses de 2022. 
 

Segon.- Fer efectiu el pagament de la factura del servei presentada pel Sr. Ferran Garcia Garcia, 
amb NIF 35071268V, taxista. 



 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables i als serveis socials 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  
 
 

17.8.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Festes 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de cont ractes 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 

Lloguer de 3 cabines 
WC bàsic per FM 

44411300-7 
338 
2260905 

B17982166 
Alkirent 
Servi SL 

577,40€ 21% 698,65€ 

Lloguer de 2 cabines 
WC bàsic per 
Capvuitada 

44411300-7 
338 
2260905 

B17982166 
Alkirent 
Servi SL 

323,60€ 21% 391,56€ 

    TOTAL 901,00€ 21% 1.090,21€ 

 

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  



 
 
 
 

17.9.- Resolució de la sol·licitud d'ajut econòmic per material escolar 
 
Antecedents 

 
En data 6 de juliol de 2022 es sol·licita un ajut econòmic per fer front a la despesa de la quota de 
material escolar dels infants que assisteixen al centre educatiu Institut escola Montseny.  

 
Tal i com s’informa per part dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, s’ha acordat amb el centre educatiu 
esmentat que serà el mateix centre qui gestionarà amb les famílies la facilitat de pagament fraccionat 

dels deutes referents a llibres i material escolar. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Denegar l’ajut social, per material escolar, sol·licitat.  

 
Segon.- Notificar la present resolució a la persona interessada per tal que tingui coneixement que cal 
que es dirigeixi al centre escolar per gestionar la petició de pagament fraccionat.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

18.0.- Precs i preguntes 
 
 No s’escau 

 
 
L’alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual com a secretària-interventora accidental, 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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