
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000044 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 de novembre de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:45 h 
Lloc: Sala de Plens 

 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent d’Alcaldia 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent d’Alcaldia 
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 JGL2022000042 i 
JGL2022000043, del 17 i 24 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 JGL2022000042 i JGL2022000043, de dates 17 i 24 d'octubre de 2022. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

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

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 

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

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

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

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Instal·lació de gespa 

artificial al pati interior de 
l’Institut Escola 
Montseny 

45112712-9 
323 
6320000 

53120350X 
Oleguer 
Grau Bosch 

3.882,10€ 21€ 4.697,34€ 

 

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 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 

d’ambulància 
Castanyassu 
051122 

85143000-
3 

338 
2260906  

B08267122 
Blue mobility 
& healthcacre 

services SL 

637,50€ EXEMPT 637,50€ 

 

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  
 

 
4.0.- Aprovar l’obertura de l’expedient de contractació dels serveis de manteniment normatiu i 
correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipals, 

mitjançant procediment obert simplificat-sumari. 
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local de 11 de juliol de 2022, va aprovar l’obertura de l’expedient de contractació 
dels serveis de manteniment normatiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels 

equipaments municipals, mitjançant procediment obert simplificat -sumari, aplicant diversos criteris 
d’adjudicació i convocant la seva licitació. 
 

L’anunci de l’acord de l’inici de la licitació va ser publicat a la plataforma de contractació pública. 
 
Des de la Secretaria-intervenció de la corporació s’ha emès un certificat on es fa constar que no s’ha 

presentat cap proposició dins el termini conferit, fet que obliga a declarar desert el procediment de 
contractació per manca de licitadors.  
 

L’Alcaldia ha proposat iniciar un nou procediment de licitació amb un increment del 20% del preu del 
contracte a fi que el preu s’ajusti actualment al mercat.  
 

El nou expedient de licitació es configura com una contractació anticipada a càrrec del pressupost de 
l’any 2023 i següents, preveient que la prestació del servei s’iniciarà amb efectes del dia 1 de gener 
de 2023.  

 
Consta l’expedient un informe sobre la necessitat del servei que configura el contracte en els 
següents termes:  

 

Tipus de contracte: SERVEIS 

Objecte del contracte: MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT abreujat  

Codi CPV:  
50711000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips elèctrics d’edificis  
50324200-4 Serveis de manteniment preventiu.  

Valor estimat del contracte (sense IVA): 9.196,00 euros (2.299,00 euros anuals) 

Pressupost base de licitació (preu unitari per instal·lació amb IVA no inclòs):  
209,00 euros 

Preu de contracte (21% IVA inclòs): 11.127,16 euros 

Durada de l'execució: 4 ANYS 



 

 
A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a revisar i elaborar un Plec de Clàusules 
Economicoadministratiu particular que han de regular el procediment d’adjudicació del contracte i un 

Plec de Prescripcions tècniques que detalla les característiques i condicions que han de regir la 
prestació del servei. 
 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat amb la modalitat abreujada, 
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició.  
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament  més avantatjosa 
s'atendrà a varis criteris d'adjudicació. 
 

En data 5 d’octubre de 2022, s’ha emès informe favorable per part del servei de secretaria 
intervenció, juntament amb l’informe de fiscalització prèvia del contracte.  
 

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 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.- Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de manteniment normatiu i correctiu de 
les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipals, iniciat mitjançant acord de 

la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2022.  
 
Segon.- Iniciar un nou procediment de contractació del servei de manteniment normatiu (preventiu) i 

correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipals, que es regirà 
mitjançant el Plec de clàusules econòmica-administratives i el Plec de prescripcions tècniques que 
consten a l’expedient. 

 
El procediment serà obert simplificat amb la modalitat abreujada, valorant l’oferta econòmicament 
més avantatjosa d’acord amb diversos criteris d’adjudicació.  

 
Tercer.- Fer pública la contractació a través d’un anunci en el Perfil de contractant, per tal que durant 
el termini de deu dies hàbils es puguin presentar proposicions i ofertes per part dels licitadors.  

 
Quart.- Aprovar la contractació anticipada i autoritzar la despesa plurianual amb càrrec a les 
aplicacions pressupostaries següents:  

 

Exercici Aplicacions pressupostàries Import màxim 

2023 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 
342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.781,79 

2024 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 
342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.781,79 

2025 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 

342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.781,79 

2026 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 
342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.781,79 

TOTAL  11.127,16 

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



 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
5.0.- Acceptar la justificació d'una subvenció extraordinària a la Colla Sa rdanista de Breda i 
ordenar el pagament corresponent 

 
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 e l 
dissabte 27 d’agost a la plaça Lluís Companys de Breda.  

 
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.  
 

Pel que la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2022 va aprovar concedir una subvenció 
extraordinària exclosa de pública concurrència de 950,00€ a la Colla Sardanista de Breda, amb CIF 
V17297458, pel concert de la cobla "La Principal de la Bisbal" celebrat el dissabte 27 d’agost a la 

plaça Lluís Companys de Breda. 
 
En data 21 d’octubre de 2022, amb registre E2022004648 la Colla ha presentat el compte justificatiu, 

degudament emplenat i signat, per justificar la despesa imputable a l’objecte de la subvenció.  
 
Revisada la documentació presentada s’ha informat favorablement pels servei tècnics municipals la 
justificació que la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, ha realitzat de la subvenció 

extraordinària de 950,00€ per l’acte celebrat el dissabte 27 d’agost a la plaça Lluís Companys de 
Breda. 
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de la despesa, emès pel secretari -interventor, 
pel qual es fa constar que el pressupost de l’any 2022 disposa, en la partida 334 4800100 Entitats 
Culturals, de 950,00€ quantitat concedida com a subvenció extraordinària a la Colla Sardanista de 

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

Primer.- Acceptar la justificació econòmica presentada per la Colla Sardanista de Breda i reconèixer 
l’obligació de pagament de la subvenció concedida pel concert de la cobla "La Principal de la Bisbal" 
celebrat el dissabte 27 d’agost a la plaça Lluís Companys de Breda.  

 
Segon.- Ordenar el pagament de 950,00, a la Colla Sardanista de Breda, NIF V17297458, amb 
càrrec a la partida pressupostària 334_4800100. 

  
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  

 



 

6.0.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a la Fundació Oncolliga 
Girona per l'anualitat 2022 i autoritzar el pagament restant 
 

Antecedents 
 
Per Resolució d‘Alcaldia 2020DECR000486, de data 22 de juny, es va signar un conveni regulador de 

subvencions nominatives amb Fundació Privada Oncolliga Girona, amb una vigència de tres anys, 
que estableix la consignació d’una quantitat de 300,00€ destinats a activitats de la Fundació.  
 

El pressupost municipal pel 2022, aprovat definitivament el 30 de desembre de 2021, inclou una 
partida de subvenció nominativa de 300,00€ a la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF 
G17808098. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2022, va adoptar, entre d’altres, 
els acords de : 

 
- Reconèixer la despesa compromesa en l’aplicació 925 4800402 del pressupost municipal 

2022.  

- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 210,00€ corresponents al 70% de l’import de 
la subvenció concedida per conveni específic amb la Fundació Privada Oncolliga Girona amb 
CIF G17808098. 

 
Consten a l’expedient informe tècnic sobre la justificació presentada pels representants de la 
Fundació Privada Oncolliga Girona i informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la 

corporació. 
 
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 la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF 
G17808098. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 90,00€, corresponents a la resta de la subvenció 
concedida, per Decret d’Alcaldia, per activitats de la Fundació Privada Oncolliga Girona, amb CIF 
G17808098, durant l’anualitat 2022, de l’aplicació 925 4800402 del pressupost municipal 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  

 
 
7.0.- Acceptar la pròrroga concedida per a la justificació de la subvenció per a polítiques de 

foment de la Participació Ciutadana 2022 de la Diputació de Girona 
 
Antecedents 

 
Per Decret d’Alcaldia 2022DECR000105, de 8 de febrer, es resol sol·licitar una subvenció, de 
3.158,10€, per al foment de la participació ciutadana a la Diputació de Girona, del procés participatiu 

dels pressupostos participatius 2022.  



 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 3 de maig de 2022 resol 
la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2022, 

concedint a aquesta corporació local la subvenció sol·licitada de 3.158,10€. 
 
El punt 11.2 de les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la 

participació ciutadana estableix la possibilitat de la sol·licitud d’una pròrroga que permetrà ampliar el 
període de justificació de la subvenció, que finalitza el 31 d’octubre. 
 

Sol·licitada, dins de termini, la pròrroga de justificació, per resolució de la presidència de la Diputació 
de Girona, de 25 d’octubre de 2022, es concedeix una pròrroga fins el 30 de gener de 2023. 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

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. 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 

Bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana. 
Convocatòria anticipada de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a 

l’any 2022. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Acceptar la pròrroga concedida per a la justificació de la subvenció per a polítiques de 
foment de la Participació Ciutadana 2022 de la Diputació de Girona, ampliant el termini fins el 30 de 
gener de 2023. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

8.0.- Acceptar la minoració de la subvenció concedida en matèria de condicions i estils de vida 
per a ajuntaments Pm07, per a l'any 2022 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, el 21 de febrer de 2022, va aprovar sol·licitar una subvenció de 12.500,00€ 

per al desenvolupament de diverses activitats, dins el marc del programa Pm07, en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i a Organitzacions  no lucratives (en endavant ONL) i 
intervencions terapèutiques per a ONL, de Dipsalut. 

 
Per acord del Consell Rector de Dipsalut, de 7 de juny de 2022, es va concedir a la corporació 
municipal una subvenció de 7.229,58€ pel finançament de Tallers per la mi llora i el benestar de la 

gent gran. 
 
En el compte justificatiu, aportat el 12 de setembre, a Dipsalut, no es va poder justificar la totalitat del 

pressupost presentat de 18.000,00€ atès que la despesa real ha estat de 15.000,00€. Aquesta 
minoració en la despesa suposa també una minoració en l’import subvencionat.  
 

En el mateix compte justificatiu s’aplica el percentatge de minoració corresponent, comunicant així a 
Dipsalut l’entesa i acceptació de la minoració de la subvenció concedida.  
 

En data 21 d’octubre la presidència de Dipsalut disposa modificar l’import de la subvenc ió concedida 
a l’Ajuntament de Breda minorant els 7.229,58€ a 6.024,00€ d’acord amb l’article 30 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Legislació aplicable 
 

Bases especifiques aprovades el 20 de març de 2019  



 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la minoració de la subvenció concedida en matèria de condicions i estils de vida 

per a ajuntaments Pm07, de Dipsalut, per a l'any 2022 de 7.229,58€ a 6.024,00€,. 
 
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  
 
 

9.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 
 
 

9.1.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S .L. referent al tercer trimestre 
del 2022 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda  
 

Antecedents 
 
Amb el registre núm. E2022004761, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat la liquidació 
corresponent al tercer trimestre del 2022, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 

municipi de Breda, per un import total de 8.883,11 €.  
 
Legislació aplicable 

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

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

Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al tercer trimestre del 2022, per un import total de 8.883,11 €, en concepte 
de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local.  

 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 8.883,11 €. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  
 

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

 
 
9.2.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l'àrea de Festes 

 
Antecedents 
 

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

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

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



 

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

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

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

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

Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualifi cats 
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 

Lloguer d’equips de 
so i llum 

32342410-
9 

338 
2260906 

77908922X 
Pere 
Fugarolas 

Clemente 

2.200,00€ 21% 2.662,00€ 

 
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  

 
 
9.3.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Festes 

 
Antecedents  
 

La regidoria de festes proposa organitzar novament enguany un Parc de Nadal pels infants de 2 a 12 
anys, els dies 2, 3 i 4 de gener de 2023, al Pavelló poliesportiu de Breda.  
 

S’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa OKTITANS SLU, amb NIF B-17849597, la qual ha fet arribar 
una proposta econòmica i tècnica de parc de Nadal, per un valor de 3.000,00€ + 21% IVA que inclou:  
 

- Activitats proposades durant l’horari d’11 a 14h. i de 16 a 20h.  
- 6 monitors matí i 8 monitors tarda  
- Assegurança de Responsabilitat Civil  

 
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. Així mateix, l’expedient de contractació menor 

haurà de contenir 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.  
 

El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com un contracte de serveis (CPV 79954000- Servei d’organització de festes), 
susceptible d’esser aprovat mitjançant un expedient de contracte menor de serveis. Per altra banda, 

l’informe posa de manifest que es proposa una contractació anticipada a càrrec del pressupost de 
l’exercici 2022, d’acord amb l’habilitació efectuada per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017 de contractes del sector públic, que disposa en el seu apartat dos que “Es poden tramitar 

anticipadament els contractes l'execució material dels quals hagi de començar en l'exercici següent o 
els contractes el finançament dels quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada 
a una altra entitat pública o privada, i s'ha de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva de la 

consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.”  
 
Per tant es proposa aplicar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 338 2260906 Festes 

(Nadal, Reis, carnaval i d'estiu) del pressupost per l’exercici 2023.  
 
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, 29.8 i 63.4, 118 i la Disposició Addicional Segona i Tercera apartat  2 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 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 

Organització i 

desenvolupament del 
Parc de Nadal de 
Breda 2022-2023 

79954000-
6 

338 
2260906 

B17849597 
OKTITANS 
SLU 

3.000,00€ 21% 3.630,00€ 

 

Segon.- Aprovar la contractació anticipada mitjançant l’autorització i disposició (AD) de la despesa 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 2260906 del pressupost per l’exercici 2023, sometent 
l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el 

contracte corresponent.  
 
Tercer.- Requerir a l’empresa OKTITANS SLU la tramesa d’una còpia de l’Assegurança de 

responsabilitat civil.  
 
Quart.- Notificar la present resolució a OKTITANS SLU.  

 
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.  
 

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  
 

 
9.4.- Aprovar un contracte menor de l'àrea de Comunicació 
 

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 cont ractes 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 

Impressió del 

butlletí municipal 
L’Àgora, 48 

79823000-
9 

920 22001 A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

738,00€ 10% 811,80€ 

 
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  
 
 

9.5.- Aprovar el contracte menor de serveis d'Alcaldia  
 
Antecedents 

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

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

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

l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 



 

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Redacció i direcció 
d’obres del projecte de 

reforma de la Masia Cal 
Batlle 

71242000-

6 
342 60900  43671728H 

Santi Prat 

Gual 
12.800 2.688 15.488 

 
 

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  
 

 
9.6.- Aprovar pòlissa d’assegurances de l’escombradora  
 

Antecedents  
 
Vist que cal contractar de forma urgent una nova pòlissa d’assegurança pel vehicle industrial que té 

funció d’escombradora dels serveis municipals.  
 
Vist que es proposa que la contractació es realitzi mitjançant un contracte derivat de l’acord marc 

subscrit amb l’Associació Catalana de Municipis al qual l’Ajuntament de Breda s’hi va adherir.  
 
Vist que en data 4 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local (exp. X2022000601) va aprovar l’adhesió 

a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinac ió a les entitats 
locals de Catalunya (Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda 
Asociados, Correduría de Seguros, SL te la condició de mediador de l’Ajuntament.  

 
Vist que en data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament 
la primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp. 2019.01), per un 

període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.  
 



 

Vist que la corredoria d’assegurances FERRER & OJEDA, ha presentat una proposta de pòlissa a 
subscriure amb la companyia FIACT SEGUROS, import total: 196,64 euros.  
 

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

 
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 i articles concordants del TRLCSP en relació a les 

adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes 

basats en aquests. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 

signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la LSCP. 

 
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.- Contractar amb caràcter d’urgència una pòlissa d’assegurança pel vehicle industrial que té 
funció d’escombradora dels serveis municipals.   

 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar la 
següent pòlissa a través del mediador d’assegurances FERRER & OJEDA Asociados, Correduría de 

Seguros, SL (B58265240): 
 
- Lot 2 adjudicat a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, per cobrir els riscos de 

la màquina escombradora:  
Marca i model: SCHMIDT  
Matrícula E -1641-BHM P.M.A.(TN): 5  

Us: Vehicle industrial. 
 
El període de cobertura serà del dia 3/11/2022 a 2/11/2023. 

 
Les garanties cobertes són:  
 

- Responsabilitat civil de subscripció obligatòria.  
- Responsabilitat civil de subscripció voluntària.  
- Defensa i finances penals.  

- Reclamació de danys.  
- Accidents del conductor  
 

El preu del contracte d’assegurança és 196,64 euros (IVA inclòs).  
El contracte es podrà prorrogar per períodes de dotze mesos addicionals, sempre i quan estigui 
vigent l’Acord marc de referència. 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 196,64 euros que s'imputarà, 
dins del pressupost municipal de l'any 2022, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920- 22400 Primes 
assegurances 

 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al 
mediador Ferrer & Ojeda (c/ Tamarit 155-159 08015 Barcelona). 

 
Cinquè.- Fer pública aquesta contractació al perfil del contractant.  
 

Sisè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 



 

10.0.- 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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