
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000042 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 d’octubre de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:40 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 JGL2022000040 i 

JGL2022000041, del 3 i 10 d'octubre 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 JGL2022000040 i JGL2022000041, del 3 i 10 d'octubre de 2022. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

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

 
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 

Renovació portal web 

municipal 

72413000-

8 

9321 

6400000 
B17699109 

Josep 
Cusachs 
Albó SL 

3.878 814.38 4.692,38 

 

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 de Cultura 
 
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, amb advertències, 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 

“Cicle Gaudí” de 
l’Acadèmia del 

Cinema Català 
Mesos novembre i 
desembre 2022 

 

92100000-
2 

334 2260902 

Activitats 
culturals 

G-
64816515 

Acadèmia del 

Cinema 
Català 

220,00€ 21% 266,20€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Governació 
 
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 

Calaix per la 
manipulació de l’arma 

35300000-
7 

132 62900  B61721643 
Peres 
Sport SL 

1.850 388.50 2.238,50 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

5.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Governació 
 
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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Roba per la Policia 

Local 

18100000-

0 
132 22104 B97611164 

Insigna 
Uniformes 
SL 

929,56 195,21 1.124,79 

 

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



 

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Governació 
 

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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Emissora per la Polica 
Local 

32237000-
3 

132 22199  B55135644 
Electrònica 
Girona SL 

1620,38 340,28 1.960,66 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestac ió, 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.- Acceptar la justificació presentada per part l'Agrupació de Defensa Forestal de Riells del 
Montseny i autoritzar el pagament restant de la subvenció 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 24 de gener de 2022 va adoptar l’acord d’aprovar la 

concessió d’una subvenció nominativa, de 2.000,00€, a l’Agrupació de Defensa Forestal Riells del 
Montseny, amb CIF G17947664, regulada mitjançant conveni, per les anualitats 2022 i 2023.  
 

El Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’Agrupació de Defensa Forestal Riells del 
Montseny per la prestació del servei de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal 
de Breda, estableix com a l’objecte d’aquest conveni que l’ADF realitzi les tasques i funcions 

d’assistència a favor del municipi de Breda en cas d’incendi forestal els anys 2022 i 2023.  
 
El mateix conveni estipula el pagament de la subvenció en dos terminis:  

 
- El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la subvenció. 
 

- El 30% restant es tramita un cop s’ha justificat la realització de l’activitat subvencionada de 
conformitat amb la despesa a justificar aprovada, que és el 100% de l’import concedit, i previ 
compliment dels demés requisits exigits per al pagament de subvencions per la normativa vigent.  

 
I que la justificació no es pot tramitar amb posterioritat al 30 de novembre. 
 

Amb registre d’entrada E2022004381, de 4 d’octubre, l’ADF de Riells de Montseny aporta la 
documentació justificativa de la despesa imputable a l’objecte de la subvenció concedida per 
l’Ajuntament de Breda. 
 

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

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Articles 125.2.a) i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l’Agrupació de Defensa Forestal Riells del Montseny, 
amb CIF G17947664 relativa a la despesa aportada per l’Agrupació en el marc de l’objecte del 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Breda per la prestació del servei de suport a l’extinció 
d’incendis forestals dins el terme municipal de Breda 2022-2024. 
 

Segon.- Autoritzar el pagament de 600,00€ restants del total concedit, a càrrec de la partida 
pressupostària 136- 4800400 Subvenció ADF. 
 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
8.0.- Assumptes urgents 
 

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



 

8.1.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de novetats editorials en català o en 
occità destinades a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022, 
segona convocatòria 

 
Antecedents  
 

En data 4 d’octubre es va publicar al DOGC número 8765 la RESOLUCIÓ CLT/2918/2022, de 23 de 
setembre, 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 segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la 

concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de 
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 650789). 

 
L’esmentada convocatòria en el punt 3 estableix que d’acord amb la base específica 4, per establir la 
quantia de la subvenció es tindran en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a 

l’any 2021. Pel municipis, que com el nostre, compten amb una biblioteca i el nombre d’habitants en 
el barem que va d’entre 3.001 a 5.000, la subvenció concedida serà de 500,00€.  
 

Legislació aplicable  
 
- Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), bases modificades per l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat a la sessió del 28 de 

gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm.  8334, 
de 5.2.2021)  
 
- L'apartat 2 de l'annex de l'Acord del 20 de desembre del 2018 del Consell d'Administració de 

l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir 
la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019), modificades per l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat  
mitjançant la Resolució CLT/520/2022, de 24 de febrer (DOGC núm. 8618, de 3.3.2022)  
 

- 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 en espècie, per valor de 500,00€, per a l'adquisició de 
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública 

de Catalunya per a l'any 2022, segona convocatòria.  
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud tal i com estableixen les bases i convocatòria de referència.  

 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació i a la Biblioteca 
Municipal.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

8.2.- Aprovar un contracte menor 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 

Treballs de reparació 

de la caldera del 
pavelló poliesportiu 

50531100-
7 

342 21300 B17937434 
BRECUBAT 
SL 

448,52€ 21% 542,71€ 

 
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  
 
 

8.3.- Aprovar el Calendari Fiscal pel 2023 
 
Antecedents 

 
Amb registre d’entrada número E2022004477 de 13 d’octubre, s’ha rebut la proposta del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva del calendari fiscal per a l’exercici 2023 dels 

diferents ingressos de dret públic de venciment periòdic, i l’atenció personalitzada al vilatà el primer i 
tercer dimarts de cada mes, excepte festius. Per coincidència amb dia festiu del 15 d’agost, faran 
l’assistència el dia 14 d’agost. 

 
Pel període de gener a desembre, a l’Espai Jove de Breda, ubicat al c/ Nou, 3 planta 1a. L’horari serà 
de 9 a 13:30 hores. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2023, amb el detall que s’expressa a continuació:  



 

 

CONCEPTE PERÍODE 

Escombraries quota variable (2022) 1 de gener - 28 febrer 

IVTM 1 de febrer - 31 de març 

Guals 1 d’abril - 31 de maig 

IBI Urbana (1a fracció) i IBI Rústica 1 de maig - 30 de juny 

Entrada de vehicles i Ocupació via pública 1 de juny - 31 de juliol 

Escombraries quota fixa (2023) 1 de juliol - 31 d’agost 

IAE i Cementiri  1 de setembre - 31 d’octubre 

IBI Urbana (2a fracció) 1 d’octubre - 30 de novembre 

 
Segon.- Aprovar els dies d’atenció personalitzada al vilatà, que el Servei de Gestió Tributària i 
Cadastral portarà a terme el primer i tercer dimarts de cada mes, de gener a desembre de 2023, a 

l’Espai Jove de Breda, situat al c/ Nou, 3 planta 1a, de 9 a 13:30 hores. En coincidir com a festiu el dia 
15 d’agost, faran l’assistència el dia 14 d’agost.  
 

Tercer.- Notificar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de 
la Selva. 
 

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

 
 
8.4.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pal per l'esctructura 
de la Plaça Salvador 
Riera 

03418100-

4 
171_21000 B61112652 

Parcs i jardins 

Catalunya, SL 
656,88 21% 794,83 

 

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.- 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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