
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000038 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 de setembre de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:50 h 
Lloc: Sala de Plens 

 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 

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

 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

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

 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 

Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí l’existència del “quòrum” que cal, perquè 
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 
 
1.0.- Aprovar les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000036 i 

JGL2022000037, de 5 i 12 de setembre 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 JGL2022000036 i JGL2022000037, de 5 i 12 de setembre de 2022. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
 
2.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Esports 

 
Antecedents 
 

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

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

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

cop efectuada la prestació o adquisició, 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 

Instal·lació d’Equip de 
megafonia complert 

51313000-
9 

342 
6320000  

33883563D 
Juan 
Carmona 

Juan 

813,00€ 21% 983,73€ 

 
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  

 
 
3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Esports 

 
Antecedents 
 

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

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

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

cop efectuada la prestació o adquisició, 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 
d’ambulància 
cursa ciclista 

Terra de 
Cassoles  

85143000-
3 

341 
2260900  

B08267122 

BLUE 

MOBILITY & 
HEALTHCARE 
SERVEICES SL 

550,00€ EXEMPT 550,00€ 

 
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  
 
 

4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires de vigilància de seguretat 
nocturna 
 

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 un informe, de data 29 d’agost, del secretari-interventor interí de l’ajuntament 

que informa desfavorablement la contractació, excepte, en cas que s’acrediti a l’expedient que 
l’empresa proposada reuneix les autoritzacions i capacitats per executar el servei.  
 

En data 30 d’agost, des de l’empresa On en marcha seguridad y vigilància SL, amb CIF B64345150, 
s’aporta la resolució per part del Director General de la Policia, del Ministeri d’Interior, de 9 de maig de 
2014 per la que s’autoritza a l’empresa esmentada a iniciar l’activitat de Vigilància i protecció de béns, 

establiments, espectacles, certàmens o convencions en àmbit estatal.  
 
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, corres pon 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 

Vigilant de 

seguretat 
nocturn 

79714000-
2 

4311 
2260909 

B64345150 

On en marcha 

seguridad y 
vigilància SL 

489,50 21% 592,30 

 
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  
 
 

5.0.- Acceptar la inclusió al programa PM08 "Sigues tu, eines i actius per la salut" per centres 
educatius de DIPSALUT 
 
Antecedents 

 
En data 2 de novembre de 2021, Dipsalut va aprovar el Catàleg de Serveis 2022 en el qual està 
inclòs el Programa “Sigues tu”: eines i actius per a la salut (Pm08). El programa “Sigues tu” està 

adreçat a l’alumnat dels centres de primària, de secundària, dels centres d’educació especial (CEE), 
dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i dels Centres d’Adults (CA) de la demarcació de Girona.  
 

La Junta de Govern Local de 30 de maig de 2022 va aprovar sol·licitar la inclusió de l'Institut Escola 
Montseny de Breda al programa Sigues Tu, de Dipsalut, pel curs 2022-2023. 
La gerent de Dipsalut, en data 30 d’agost de 2022, ha dictat, entre d’altres, la resolució d’aprovar les 

sol·licituds dels ajuntaments que consten en l’Annex d’aquest decret amb la finalitat que es pugui 
realitzar el programa “Sigues tu, eines i actius per la salut” adreçat a l’alumnat dels centres de 
primària, de secundària, dels centres d’educació especial (CEE), dels Programes de Formació  i 

Inserció (PFI) i dels Centres d’Adults (CA) de la demarcació de Girona. Entre els que figura el centre 
escolar del nostre municipi. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la inclusió de l’Institut – Escola Montseny al programa PM08 "Sigues tu, eines i 

actius per la salut" per centres educatius de DIPSALUT. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Notificar a l’Institut Escola Montseny de Breda els presents acords, pel seu coneixement i als 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 



 

6.0.- Aprovar la concessió d'una subvenció extraordinària a la Colla Sardanista de Breda 
 
Antecedents 

 
La Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, en data 30 d’agost de 2022, amb  registre 
d’entrada E2022003772, ha sol·licitat una subvenció extraordinària de 950,00€ per l’acte celebrat el 

dissabte 27 d’agost a la plaça Lluís Companys de Breda.  
 
La Colla Sardanista de Breda va traslladar a l'Ajuntament la possibilitat de poder celebrar a finals 

d'agost d'enguany un concert amb la cobla "La Principal de la Bisbal".  
 
L’acte es va considerar convenient vistes les condicions econòmiques avantatjoses que es 

presentaven i es va acordar entre l'Administració Local i l'entitat sardanista la corresponsabilització en 
les despeses de contractació de la cobla; vist l'evident interès públic a l'hora d'organitzar actes lúdic-
festius d'aquest nivell i de promoció de la cultura catalana.  

 
Informats pel servei tècnic municipal el procediment de concessió i per part de la secretaria-
intervenció l’adequació de la concessió de la subvenció.  

 
Legislació aplicable  
 

Article 22.2.c) de la Llei general de subvencions 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  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Concedir una subvenció extraordinària exclosa de pública concurrència de 950,00€ a la 
Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, per l’acte celebrat el dissabte 27 d’agost a la plaça 

Lluís Companys de Breda. 
 
Segon.- Establir, el següent procediment de concessió: 

 
Règim de justificació 
 

Cal aportar un compte justificatiu, segons document formal de la corporació, juntament amb la factura 
corresponent a l’objecte subvencionat. 
 

Comptabilitat amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol ajut d’alguna altra administració sempre i quan 

l’import subvencionat no superi el 100% de la despesa efectiva.  
 
Termini i forma de pagament 

 
Una vagada aprovada la concessió de la subvenció la Colla Sardanista disposarà d’un mes per 
justificar la despesa. 

 
El pagament es realitzarà un cop informada la justificació per part dels serveis tècnics de la 
corporació, en el termini màxim d’un més des  de la justificació. 

 
Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats 
 

No es contempla la possibilitat de fer pagaments anticipats. 
 
Notificacions en el termini de 10 dies des de la data de la seva adopció 

 
En el cas que es requereixi documentació en qualsevol dels tràmits del procediment, la Colla 
Sardanista disposarà de 10 dies hàbils per a donar-hi compliment, dels del moment de la recepció de 

la notificació. 



 

 
Acceptació de la subvenció per part 
 

Si en el termini de 10 dies hàbils, des de la notificació de la concessió de la subvenció, la Colla 
Sardanista de Breda no diu el contrari s’entendrà que accepta la subvenció concedida i les 
condicions, que els acords que se’n derivin puguin establir.  

 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa de 950,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 334 4800100 ENTITATS CULTURALS del pressupost 2022. 

 
Quart.- Fer pública aquesta concessió a l’Etauler i a la BDNS.  
 

Cinquè.- Notificar la present resolució a la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458.  
 
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
7.0.- Assumptes urgents 
 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
7.1.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a l'AMPA de l'Institut 

Vescomtat de Cabrera Breda per l'anualitat 2022 i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 

nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000481, de 19 de juny, s’aprova la subscripció d’un conveni 

específic amb l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera – Breda per subvencionar la compra de 
llibres per reciclatge dels alumnes del centre, vàlid des del 2020 al 2022.  
 

El pressupost municipal per l’any 2022 contempla, en la partida 324_4800301, la quantitat de 
1.000,00€ en concepte de Subvenció AMPA, el que inclou l’AMPA de l’Institut Escola de Breda i 
l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric.  

 
Segons consta en l’expedient X2020000604, els representants l’AMPA de l’Institut Vescomtat de 
Cabrera – Breda, amb CIF G55237531, han aportat la documentació justificativa de la totalitat de la 

despesa realitzada per a la compra de llibres per reciclatge dels alumnes del centre, objecte del 
conveni signat. 
 

La Junta de Govern Local celebrada el dia 24 de gener de 2022 va adoptat, entre d’altres,  els acords 
de reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 324 4800301 del pressupost municipal 2022 i 
facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 350,00€ corresponents al 70% de l’import de la 

subvenció concedida per conveni específic amb l’AMPA IES Vescomtat de Cabrera - Breda amb CIF 
G55237531. 
 

Consten a l’expedient informe tècnic sobre la justificació presentada pels representants de l’AMPA de 
l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda i informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció 
municipal. 

 
Legislació aplicable 
 

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

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



 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de  les 

hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022. 

Reglament general de subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, per a la 

seva aprovació, els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l’AMPA de l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda 

G55237531. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament del 30% restant, 150,00€, de la subvenció de 500,00€ concedida, 

segons estableix el conveni regulador de subvencions nominatives que atorga a l’associació 
esmentada una subvenció per a l’adquisició de material educatiu per l’anualitat 2022. 
 

Tercer.- Comunicar el present acord 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  
 

 
7.2.- 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 aco rds:  
 
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 

Reparar vorera 
Ctra. D'Arbúcies 

45233340-
4  1532_21000 B66556804 

Ideal King 
projects, SL 3.449,00 21% 4.173,29 

 
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  
 

 
7.3.- 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 

Revisió 
extintors 

45343220-
1 

171_21300 B17603457 
BALSAMAR 
SERVICES 2000, 

S.L 

1.343,80 21% 1.626,00 

 
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.- Precs i preguntes 

 
No s’escau. 
 

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

 
Signat electrònicament. 
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