
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2022000036 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 5 de setembre de 2022 

Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 h 
Lloc: sala de juntes 

 
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/per la secretari/ària 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 JGL2022000034 i 

JGL2022000035, de 22 i 29 d'agost de 2022, respectivament 
 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 

Junta de Govern Local JGL2022000034 i JGL2022000035, de 22 i 29 d'agost de 2022. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
 
2.0.- Adjudicar la contractació de l'obra ordinària del Projecte de consolidació de façanes i 

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

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2022, es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació d'obres per l'execució del projecte de consolidació de façanes i cobertes 

d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda. FASE 2 , mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat.  
 

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 

Rehatec Zenit S.L B17900598 E2022003233 -20/07/2022 

Rehatec Obres i Restauracions SAU A62782347 E2022003379 -28/07/2022 

Joan Massó Talabera 38863248X E2022003387 -28/07/2022 

 
La Mesa de contractació reunida en data 1 d’agost de 2022, va proposar excloure del procediment de 
licitació a Joan Massó Talabera per no acreditar la seva solvència tècnica ni econòmica en els termes 

previstos a la clàusula vuitena del PCAP, i va proposar l’adjudicació del contracte a favor de Rehatec 
Obres i Restauracions SAU atès que ha resultat ser el licitador més ben valorat d’acord amb el 
criteri de valoració, el millor preu, establerts en el Plec de clàusules que regeix el contracte.  

 



 

Les ofertes econòmiques presentades són les següents: 
 

Denominació social Preu IVA exclòs 

Rehatec Zenit S.L 161.203,69 

Rehatec Obres i Restauracions SAU 160.409,84 

Joan Massó Talabera 157.979,39 

 
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.-  Excloure del procediment de licitació la proposició presentada per Joan Massó Talabera 
amb NIF 38863248X, per no haver acreditat la seva solvència tècnica ni econòmica en els termes 

previstos a la clàusula vuitena del PCAP. 
 
Segon.- Aprovar l'adjudicació del contracte per l'execució del projecte de consolidació de façanes i 

cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda. FASE 2 , a favor 
de Rehatec Obres i Restauracions SAU, amb NIF A62782347, per un preu de 160.409,84 € més 
33.686,07 € 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 4 mesos.  
 
Tercer.- Disposar la despesa total de 194.095,91 € a càrrec de l’aplicació 336 60903, en la que es 

preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el pressupost de l’any 2022.  
 
Quart.- Requerir a Rehatec Obres i Restauracions SAU 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.  

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

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

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

 
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea de Gent Gran pel Centre de serveis 
 
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 existe ix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pressupost 2200014 
Treballs Centre de 

serveis per la gent 
gran 
Construcció i 

col·locació de barana 

45342000-
6 

231 21200 J55157119 
Cal Manyà 
SC 

435,30€ 21% 526,71€ 

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

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

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

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

 
 



 

4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires per a l'execució de tallers de 
modelatge de fang en el marc de la Fira de l'Olla  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Tallers de modelatge 
de fang 

92312200-
3 

4311 
2260909 

F99362279 
Grupo M3, 
SC 

480,00€ 21% 580,00€ 

 

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 



 

5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires de promoció radiofònica per part 
del CCMA de la Fira de l'Olla 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Promoció 
radiofònica a 

Catalunya 
Ràdio 

79341400-

0 

4311 

2260909 
A08849622 

Corporació 
Catalana de 

Mitjans 
Audiovisuals SA 

1072,64€ 21% 1.297,90€ 

 
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 serveis de l'àrea de Fires de promoció publicitària per part 
de Godó Strategies de la Fira de l'Olla 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Promoció 
publicitària a 

Rac1 i Què Fem 

79341400-
0 

4311 
2260909 

B08936643 
Godó 
Strategies 

SLU 

2.680,00€ 21% 3.242,80€ 

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

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

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

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

 
 



 

7.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires d'un showcooking per la Fira de 
l'Olla 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Showcooking 

per la Fira de 
l’Olla 

79952000-
2 

4311 
2260909 

B67097253 
Gastronomia 
Brutal SL 

3.000,00€ 21% 3.630,00€ 

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

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

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

 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant.   
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 

8.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires per la mostra de torn a la Fira de 
l'Olla 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Mostra de torn i 
obsequis per la 

Fira de l’Olla 

92312200-
3 

4311 
2260909 

43670034A 
Antoni Majó 
Masegue 

951,00€ 21% 1.150,71€ 

 
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 un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires d'un tast de vins i formatges per 
la Fira de l'Olla 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Organització de tast 
de vins i formatges 

55523000-
2 

43112260909 B66831389 
El 
Bocamoll 

539,00€ 21% 652,19€ 

Organització de tast 

de vins i formatges 

55523000-

2 
43112260909 B66831389 

El 

Bocamoll 
212,31€ 4% 220,81€ 

       873,00€ 

 

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  
 

 
 
 

 



 

10.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Educació per l'escola bressol 
 
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, c orrespon 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 

Pressupost 2200013 
Treballs a l’Escola 
Bressol  

monomando aigüera 

50513000-
4 

323 
2120002 

J55157119 
Cal Manyà 
SC 

499,35€ 21% 604,21€ 

 
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  

 



 

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 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 tècnic de 
llum i so per les 
actuacions de la 

Festa Major 2022 

51313000-
9 

338 
2260905 

B09866617 

Solucions 

Audiovisuals 
Actua SL 

8.101,90€ 21% 9.803,30€ 

 
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 un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires d'Auxiliar de servei de 
controlador d’accés a l’espai destinat a la Fira de l’Ol la 
 

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.    
 
Vist l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que consta a l’expedient.  

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Auxiliar de serveis 

de control d’accés 

79714000-

2 

4311 

2260909 
B55327100 

CatControl 

Generaliti SL 
282,70 21% 342,07 

 
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 un contracte menor de subministrament de l'àrea de Fires pel muntatge de la 

Fira de l'Olla 
 
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 detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Estands, haimes i 
connexions Fira 
de l’Olla 

39154000-

6 

4311 

2260909 
B63378525 

Camp Base 
Organization 
SL 

13.798,41€ 21% 16.696,08€ 

 

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
14.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Fires de grup electrogen i 
projecte de legalització per la Fira de l'Olla  

 
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 Loca l 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 

Grup 

electrogen i 
projecte elèctric 
legalització 

31121000-
0 

4311 
2260909 

B65612798 

Kiloenergia 

Grups 
electrògens i 
serveis SL 

4.516,29€ 21% 5.464,71€ 

 

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 ac ord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
15.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Fires, dels fullets de la Fira 
de l'Olla 

 
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 detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

2.700 Fulletons 

per la Fira de 
l’Olla 

22150000-
6 

4311 
2260909 

A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella SA 

445,50 21% 539,06€ 

 
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 la justificació i autoritzar el pagament de la subvenció restatnt del 2022 a 
l'Escola de Música Güell 
 

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

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

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

 
En data 13 d’agost de 2022 les responsables de l’escola presenten documentació acreditativa de les 
quotes cobrades el mes de juny de 2022. 

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  



 

Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Escola de Música Güell  pel número d’alumnes 

empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades el mes de juny de 2022.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació de la depesa de 370,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 326 

4800000 del pressupost 2022, a favor de la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a 
representant l’Escola de Música Güell. 
 

Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

17.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció exclosa de concurrència pública a DIPSALUT pel 
desenvolupament del projecte de Viles pel Benestar 2022 
 

Antecedents 
 
La corporació ha aprovat la contractació de la intervenció de Viles pel benestar 2022 per a la 

capacitació emocional dels agents comunitaris i comunitàries i l’acompanyament a l’equip impulsor 
per un import total de 14.732,00€ 
 
Per tal de cofinançar el projecte es pretén sol·licitar a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la 

Diputació de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública de 7.366,00€, atès que es 
considera que l’objecte subvencionable no es pot incloure en cap dels programes actuals de la 
Dipsalut i alhora que generarà una gran millora en la salut i el benestar emocional del municipi.  

  
Legislació aplicable 
 

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

 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 7.366,00€, com a exclosa de concurrència pública a 
Dipsalut, pel finançament del projecte Viles pel Benestar 2022.  

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

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

 
 
18.0.- Assumptes urgents 

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

 
18.1.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a  l'execució d'obres de restauració i 
consolidació d'immobles de notable valor cultural a l'OSIC del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 
 
Antecedents  

 
Segons les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’execució d’obres 
de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural aprovades pel Consell 

d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, els ens locals poden optar a la sol·licitud d’una subvenció per a la 
contribució econòmica, durant un període triennal, a l’execució d’obres de restauració i consolidació 

d’immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, en les 



 

categories de Monument històric, Jardí històric o Zona d’interès etnològic, o de béns culturals 
d’interès local. 
 

La masia de Cal Batlle de Breda, de propietat municipal, està catalogada com a BCIL (Núm. Registre 
/ Catàleg: 11613-I) des del 26 de setembre de 1990 i actualment l’Ajuntament disposa d’un projecte 
de rehabilitació consolidació estructural integral per tal de millorar les condicions de salubritat i 

solidesa de l'immoble i impedir la progressiva degradació que pateix i deixar-la preparada per en unes 
fases posteriors que puguin tenir un ús per acollir i concentrar les activitats administratives o culturals 
municipals o que realitzin les diferents entitats i associacions de la vila. De la mat eixa manera, 

aquesta actuació permetrà la conservació, adequació i protecció d'una de les cases més importants i 
significatives del patrimoni cultural i històric de Breda, com és la masia Cal Batlle ja que tingué 
involucrada la Batllia natural de la vila per espai d’uns 600 anys com a mínim. 

 
L’import del projecte de rehabilitació i consolidació és de 269.840,13€.  
 

Segons el punt 4 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions la quantia 
de la subvenció és de fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de 
15.000,00€ i un import màxim de 200.000,00€. 

 
Pel que el projecte municipal podria optar a una subvenció de 134.920,06€.  
 

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 
Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals 
reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. 

Resolució CLT/2126/2022, de 30 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciat iva Cultural pel qual s'aproven les bases específiques 
que han de regir la concessió de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i consolidació 

d'immobles de notable valor cultural.  
Resolució CLT/2229/2022, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en 

l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural 
per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351). 

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

Primer.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 134.920,06€ pel Projecte de restauració i 
consolidació estructural de la masia de Cal Batlle en el marc de les subvencions per a l'execució 
d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural a l'OSIC del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud a través de l'extranet de les administracions catalanes 

(http://www.eacat.cat), abans del 13 de setembre, juntament amb la documentació formal 
especificada en el punt 6 de les bases específiques. 
 

Tercer.- Comunicar els presents acords 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  
 

 
18.2.- Aprovar  el conveni regulador de la col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa 
Escola de Música Güell per a la realització de l’activitat de formació de música a favor dels 

ciutadans de Breda 
 
Antecedents  

 
L’Ajuntament de Breda té la voluntat de formalitzar acords amb entitats per desenvolupar i potenciar 
l’activitat i l’aprenentatge musical del ciutadans de Breda.  

 



 

L’Escola de Música Güell està d’acord en participar dels acords de col·laboració per incentivar la 
formació musical dels ciutadans de Breda i per tant es compromet a efectuar descomptes en el preu a 
favor de l’alumnat empadronat a Breda. 

 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i 
l’empresa Escola de Música Güell per a la realització de l’activitat de formació de música a favor dels 

ciutadans de Breda, i regular les condicions per la concessió d’una subvenció nominativa a càrrec 
dels pressupostos municipals dels anys 2023 i 2024.  
 

Legislació aplicable 
 
Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Article 22.2.a) i 28 de la 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.- Aprovar  el conveni regulador de la col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa 
Escola de Música Güell per a la realització de l’activitat de formació de música a favor dels ciutadans 

de Breda establert en els termes següents: 
 
“Conveni regulador de la col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa Escola de Músic a Güell 
per a la realització de l’activitat de formació de música a favor dels ciutadans de Breda  

 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Dídac Manresa Molins, amb DNI 45.548.071 -K, alcalde de l’Ajuntament de Breda, amb CIF 
P1703000H. 
  
De l’altra la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a representant l’Escola de Música Güell (en 
endavant Escola). 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, en 
conseqüència  
 
MANIFESTEN 
 
L’Ajuntament de Breda té la voluntat de formalitzar acords amb entitats per desenvolupar i potenciar l’activitat i 
l’aprenentatge musical del ciutadans de Breda.  
 
L’Escola de Música Güell està d’acord en participar dels acords de col·laboració per incentivar la formació 
musical dels ciutadans de Breda i per tant es compromet a efectuar descomptes en el preu a favor de l’alumnat 
empadronat a Breda. 
 
L’Ajuntament té voluntat de fer-se càrrec de l’import resultant de l’aplicació dels descomptes corresponents a les 
persones empadronades al municipi de Breda.  
 
Aquest compromís econòmic de l’Ajuntament de Breda s’ha de formalitzar mitjançant l’aprovació d’un expedient 
de subvenció directa i nominativa a càrrec dels pressupostos municipals.  
 
Així doncs aquesta col·laboració i assignació econòm ica s’ha de regular mitjançant un conveni en els termes 
previstos a l’article 22 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El present conveni de col·laboració ha de regular les ob ligacions i condicions que assumeixen les parts per 
assolir els ob jectius esmentats, i es formalitza en un document administratiu que té caràcter voluntari i s’estipula 
en termes de manifestació de voluntats entre ambdues parts tot de conformitat amb el que preveuen els articles 
47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic.  
 
Per això de comú acord, 
 
CONVENEN 

 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’Escola de 
Música Güell per a la realització de l’activitat de formació de  música a favor dels ciutadans de Breda. 
 
1. En el marc d’aquest conveni l’Escola es compromet a: 

 
a. Organitzar i gestionar, sota el seu risc i ventura, l’activitat de formació d’especialitats musicals durant els 

cursos escolars 2022-2023 i 2023-2024. 
 
b . Sol·licitar formalment la sol·licitud, mitjançant document de l’annex 1, tramitat per e-tram. 



 

 
c. Aportar, trimestralment, el compte justificatiu, annex 2, acompanyat de la documentació acreditativa del 

nombre exacte de bonificacions de preu aplicades a les persones empadronades a Breda, i el nom de 
les persones beneficiades. 

  
d. Informar a l’Ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possib le.  

 
e. Buscar recursos econòmics per cobrir les despeses de les activitats programades. 

 
f. Indicar en els tríptics, cartells i altra documentació i material utilitzat en el desenvolupament de l’activitat 

subvencionada que aquesta es realitza en col·laboració amb l’Ajuntament de Breda.  
 
g. A participar en actes i/o activitats programades per l’Ajuntament, prèviament decidits de comú acord.  

 
h. A tractar les dades de caràcter personal en estricte compliment del que determina la legislació en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
i. A fer complir la normativa vigent pel que fa al Certificat negatiu del Registre  de Delinqüents sexuals, de 

tot el personal que tingui relació amb menors d’edat.  

 
j. Les persones beneficiàries quedaran, en tot cas, subjectes a les ob ligacions imposades per l’article 14 i 

concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
k. Complir amb les ob ligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
2. Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet a: 

 
a. Aportar una subvenció nominativa màxima de 4.000,00 euros anuals a càrrec del pressupost municipal 

dels anys 2023 i 2024. La subvenció es preveu de la següent manera: 
 
2023 4.000,00€ 

2024 4.000,00€ 
 
La subvenció només es disposarà i reconeixerà si el pressupost de despeses que s’aprovi anualment 
contempla efectivament la consignació pressupostària prevista en el present conveni.  Per tant, els 
compromisos establerts en el present conveni es subordinen i condicionen a l’efectiva consignació 
pressupostària en els pressupostos dels exercicis 2023 i 2024.  

 
b . La subvenció cobrirà part de la quota mensual dels alumnes empadronats a Breda que realitzin, entre l’1 

de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2024 (cursos lectius 2022-2023 i 2023-2024), les següents 
disciplines: 

 
 

 Instrument 
 Cant 

 Coral 

 Pedagogia musical 
 Llenguatge musical 

 Altres que es considerin d’interès.  
 

No seran objecte de subvenció els tallers que es poguessin program ar per part del centre ni 
l’assessorament musical individual o col·lectiu sense un pacte previ si les dues parts ho creuen 
d’interès.  

 
Els criteris per a la seva determinació són els següents: 
 

- Per a una activitat: 50% del preu mensual.  
- Per a dues activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per tres activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per llenguatge musical + instrument: 50% de les dues activitats  

 

L’Ajuntament pagarà l’import resultant de la subvenció directament a l’Escola a raó del número d’alumnes 
empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades, amb un màxim de 65,00€ per alumne/a.  

 
3. El pagament de les subvencions es farà, a mode de bestreta, una vegada l’Escola hagi acreditat i justificat 

la realització de la formació, la identitat dels alumnes empadronats a Breda i els pagament efectuats per 
aquests, amb la periodicitat detallada a continuació.  

 

Vigència del conveni TRIM. LECTIU PAG. 1 TRIM. LECTIU PAG. 2 TRIM. LECTIU PAG. 3 

Curs 2022-2023 
Set-2022 / Juny-2023 

Set-22 / Des-22 GENER 
2023 

Gen-23 / Març-23 ABRIL 
2023 

Abril-23 / Juny-23 JULIOL 
2023 



 

Curs 2023-2024 
Set-2023 / Juny-2024 

Set-23 / Des-23 GENER 
2024 

Gen-24 / Març-24 ABRIL 
2024 

Abril-24 / Juny-24 JULIOL 
2024 

 
La justificació s’haurà de realitzar abans de la finalització del mes següent al de la finalització del trimestre lectiu.  

 
4. El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura (previsió setembre de 2022) i serà 

efectiu fins el 31 d’agost de 2024. 

 
5. El present conveni s’extingirà per l’acabament de les causes que l’han originat o bé per l’aplicació de 

dificultats, ja siguin materials, econòmiques o funcionals que posin en risc l’assoliment de l’ob jectiu del 
present conveni, o per la finalització del mateix.  

 
6. L’Ajuntament podrà fiscalitzar i examinar els llib res i els registres comptables específics per tal de 

garantir l’adequada justificació de la subvenció. Així mateix podrà requerir de l’Escola la justificació del 
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació del fons percebuts. 
Sense perjudici dels procediments de reintegrament o sancionadors que se’ns poguessin derivar, i de 
les ob ligacions del beneficiari, així com del deure de conservar els documents tal i com estableix la 
legislació vigent. 

 
7. No es considera necessari aplicar la constitució de mesures de garantia a favor de l’Ajuntament, sense 

perjudici de l’estab liment de l’ob ligació de l’Escola de disposar vigent, en tot m oment, d’una pòlissa 
d’assegurança per respondre de la responsabilitat civil a tercers i pels danys i perjudicis causats a béns 
municipals. Aquesta pòlissa cobrirà un mínim de 150.000,00 euros.  

 
8. Aquest conveni té naturalesa jurídicoadministrativa. 

 
Per tot el que no estigui previst en aquest conven i serà d’aplicació el que disposi la normativa aplicable en 

matèria de règim local. 
 
Els litigis que es desprenguin del present conveni seran resolts en via administrativa per l’òrgan competent, i si 

fos el cas, davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el signen electrònicament.  
 
Per l’Ajuntament de Breda    Per l’Escola de Música Güell 
Sr. Dídac Manresa Molins     Sra. Anna Maria Pons Güell 
Alcalde de la Vila de Breda     Administradora de l’empresa 
 
Annex I 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
 
1.- Dades d’identificació de l’entitat, associació o col·lectiu 

 
Nom de l’entitat, associació o col·lectiu _____________________________________ _________________ 

 
Adreça (Cr./Av./Pl. – CP – Municipi) ________________________________________________________  
 

NIF ____________________________ Número registre d’associacions ____________________________  
          (Departament Justícia Generalitat de Catalunya) 

 
Número de socis _______________________________________________________________________ 
 

Correu electrònic _______________________________________________________________________  
 
Telèfon __________________________________________________________ _____________________ 
 
WEB _________________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud 

 
Nom i cognoms_________________________________________________________________ ________ 
 
NIF _____________________________________ Càrrec a l’entitat _______________________________ 
 
 
3.- Dades d’identificació de la persona de contacte per al seguiment de l’expedient  

 
Nom i cognoms ____________________________________________________ ____________________ 
 



 

Càrrec ____________________________________ Telèfon ____________________________________ 
 
Correu electrònic _______________________________________________________________________  
 
 
4.- Declaració d’altres subvencions 

 
 No s’han sol·licitat altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments, 

administracions o entitats públiques o privades. 
 

 S’han sol·licitat, per a la mateixa finalitat, els ajuts o subvencions que es detallen a continuació:  
 

Institució, entitat o empresa Import sol·licitat Import concedit % sobre el total del cost de l’activitat 
    

    
    

    
    

    
    

    

    
TOTAL    

 
 
5.- Objecte de la sol·licitud 

 
Títol de l’activitat _________________________________________________ __________________ 
 
Període o data d’execució ________________________________________________________________  
 
Descripció de l’activitat i/o projecte per la qual es sol·licita la subvenció: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditació de les raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- Pressupost / Finançament previst 

 

Previsió d’ingressos Euros (€) 

Finançament propi  

Finançament privat  

Subvenció que es sol·licita a l’Ajuntament de Breda   

TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS  



 

  

Previsió de despeses detallada per conceptes Euros (€) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES  

 
 
7.- Documentació complementària  

 
 Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.  
 Escriptura de constitució o Estatuts.  
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.  
 Certificat per acreditar la representació legal del/de la sol·licitant.  
 En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent registre oficial.  

 
L’esmentada documentació haurà d’anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada.  
 
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja estan en 
possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou. Qualssevol canvi o modificació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament mitjançant escrit presentat per registre d’entrada. 
 
 
8.- Declaració  

 
La persona signant SOL·LICITA una subvenció d’import i per al motiu especificats, assumeix totes les 
responsabilitat que se’n puguin derivar i DECLARA: 
 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 

previsió feta fins la data. 
- Que no està incurs en cap dels supòsits de prohib ició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les ob ligacions 

de reintegrament de subvencions. 
- Que en cas de concessió de subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de la 

resolució o acord de concessió, el Reglament general de subvencions de l’Ajuntament de Breda, la Llei  
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual el 
Reglament de la Llei general de subvencions. 

- Que disposa de llib res comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en 

els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable si és el cas, així com tots els estats 
comptables i registres específics  que siguin exigits per a la resolució o acord de concessió, amb la finalitat 
de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control (art. 14.1.f) de la llei 38/2003 general 
de subvencions. 

- Que comunicarà a l’Ajuntament de Breda l’obtenció de subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

- Que farà constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Breda en qualsevol  acte, publicitat o 
difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin ob jecte de subvenció. 

- Que l’entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i am b la Seguretat Social. 
  
 
_____________________,____________de_____________________________de__________ 
 
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat, associació o col·lectiu  
 
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals , us informem que les dades de caràcter personal que faciliteu a través d’aquest formulari seran 



 

objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l’Ajuntament de  Breda, amb 
domicili a la plaça de la Vila, 9, de Breda. 
 
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de la subvenció i mantenir la 
relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament de Breda. 
 
Com a persona interessada poder accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, 
d’accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l’adreça assenyalada. 

 
Emplenant la present sol·licitud s’entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals 
en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol 
moment, per causa justificada i en els termes establerts per la llei esmentada. 
 
Annex II 

 
Compte justificatiu 
 
1. Dades d’identificació 

Nom de l’entitat:   
NIF:   

Adreça social:   

Telèfon fix:  

Telèfon mòbil (Obligatori):  
Correu electrònic (Obligatori):  

 
 
2. Dades d’identificació de la persona signant de la declaració 

Nom i cognoms:  

NIF:  
Càrrec que ocupa:  
 
 
3. Declaració 

 
La persona signant DECLARA: 
 
Primer.- Que s’han realitzat/executat les activitats derivades de l’ob jecte subvencionat. 
 
Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat per la qual es va concedir. 
 
Tercer.- Que en el supòsit que la despesa justificada sigui inferior a l’import inicialment pressupostat, renunciem 
a la part proporcional de la subvenció atorgada no justificada. 
 
Quart.- Que l’Escola ha dut a terme els programes o activitats ob jecte de la subvenció amb el següent balanç 
econòmic: 
 

Detall de finançament Import (€) 

Subvenció de l’Ajuntament de Breda  

Fons propis  

Altres aportacions (detall )  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total finançament  

 
 
Cinquè.- Que els documents acreditatius dels alumnes i la despesa de l’actuació són els següents: 
 
Relació de despeses detallada i signada pel representant de l’Escola  
 



 

Data 
formació 

Tercer NIF/CIF Descripció Import 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Signatura de la persona representant i segell de l’entitat, associació o col·lectiu  
 
 
_______________________________ 
Nom i cognoms  
 
________________________________________ 
DNI  
 
___________________________________ 
CIF Entitat  
 
 
Breda, _____ de ___________________ de __________”  

 

 
Segon.- Condicionar els compromisos del conveni al fet que hi hagi la consignació pressupostària 
adequada i suficient en el capítol IV del pressupost municipal dels anys de vigència del mateix.  

 
Tercer.- Notificat els presents acords a la representant de l’Escola de Música Güell, Sra. Anna Maria 
Pons Güell, pel seu coneixement i als efectes oportuns. 

 
Quart.- Comunicar els presents acords 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  

 
 
18.3.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea de Cultura  

 
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 amb observacions.  

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Remodelació àmbit 1 
39154000-

6 

333 

6320000 
43671937C 

Jordi 
Callís 
Ferrer 

6.875,00€ 21% 8.318,75€ 

Remodelació àmbit 5 
39154000-
6 

333 
6320000 

43671937C 

Jordi 

Callís 
Ferrer 

7.688,00€ 21% 9.302,48€ 

 
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  
 
 

18.4.- Proposta d’acord d’adhesió al contracte basat 2021.04-a02 en l’acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2021.04). 
 

Antecedents 
 
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de 

licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 22 d’abril de 2022, adjudicar l’Acord marc 
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals (Exp.  2021.04) dividit en dos 
lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses ENDESA 

ENERGÍA SAU, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU de 
conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats 
per la Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat. 
 



 

En data 27 de maig de 2022 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius 
de l'Acord marc, amb les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU. 

 
Mitjançant Resolució de Presidència núm. 59/2022, de data 4 de juliol de 2022, varen aprovar-se els 
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars que regulen el procediment d’adjudicació 

mitjançant presentació telemàtica de les ofertes econòmiques de les empreses seleccionades de 
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. núm. 2021.04.A02). 

 
En data 14 de juliol de 2022 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent 
procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar els dos lots del 

contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.04-A02) a l’empresa ENDESA ENERGÍA 
SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 30 d’agost de 2022. 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació de l’expedient 2021.04-A02. 

 
Vistos els antecedents i les condicions de subministrament del gas natural, interessa a aquest 
Ajuntament adherir-se al nou Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya promogut per la central de compres de l’ACM (Exp. núm. 2021.04.A02). 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  

 
Fonaments de Dret 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 

redacció donada per la LRSAL. 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.  
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Res olució de 
Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que 
regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 59/2022, 
de 4 de juliol de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que regeixen l’Acord marc de 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals  de Catalunya (Exp. núm. 
2021.04.A02). 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals  
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.-  Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda al contracte basat (Exp. 2021.04-A02) en 
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2021.04), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 
2023. 
 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del subministrament de gas 
natural dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Breda, ordenats per 
lot, que s’inclouen al contracte: 

 
 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa pressió  

Núm. CUPS TARIFA (*) Ubicació (opcional) 

1 ES0230010275546668BZ RL.2 ESCOLA BRESSOL 

*Tarifes RL.1, RL.2; RL.3, RL.4, RLTB.5 o RLTB.6 
 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les 
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 



 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que inclou 
les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de 
pagament. 

 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la 
pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants 

de l’oferta adjudicada. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació.  (Exp.2021.04-A02). 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU- empresa 

adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament de gas natural, d’acord amb els 
consums mensuals que s’imputaran durant la vigència del contracte, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 323-2210301 Combustibles i carburants, Escola Bressol. 

 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia SAU, al  CCDL 
(preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta 

d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Setè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant . 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
19.0.- Precs i preguntes 

 
No s’escau 
 

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

 
Signat electrònicament. 
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