
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000048  

Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de novembre de 2022 
Hora d’inici:  21:45 h 

Hora de fi: 22:15 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 JGL2022000046 i 
JGL2022000047, del 14 i el 21 de novembre 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 JGL2022000046 i JGL2022000047, del 14 i el 21 de novembre de 2022. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovar una pròrroga anual del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals 
 

Antecedents  
 
La Junta de Govern Local de la corporació, de data 29 de gener de 2018, va adjudicar el contracte del 

servei de prevenció de riscos laborals a l’empresa NORPREVENCIÓN SL, amb CIF B27222827, 
d’acord amb els següents preus:  
 

- Prevenció tècnica i vigilància de la salut: 1.000,00€/any més IVA  
- Examen de salut amb analítica, efectuat, preu unitari per treballador: 42,00 € 
 

En el Plec de condicions econòmiques, a la Clàusula 6. Durada del contracte estableix:  
 
La durada del contracte de servei serà de quatre anys, iniciant la prestació el dia 1 de febrer de 2018 

o data de signatura de contracte en cas de ser posterior.  
 
El contracte es podrà prorrogar per l'administració contractant, previ acord de les parts, per terminis 

d’un màxim d’un any i fins a un màxim de dos anys més.  
 
En cas de rescissió, pròrroga o finalització del contracte, l'adjudicatari queda obligat a continuar la 

prestació del servei, amb les mateixes condicions i els mateixos termes pactats, mentre no s'hagi fet  
la nova adjudicació amb un màxim de quatre mesos en el cas de pròrroga i de sis mesos, comptats 
des de la data de la rescissió. 

 



 
 
Informada favorablement per part de l’Alcaldia, com a responsable de l’àrea de Recursos humans de 
la corporació. 

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 

anticipada proposada. 
 
Legislació aplicable 

 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 

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. 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals – LPRL (modificada per la Llei 
54/2003 de 13 de desembre). 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte de serveis  consistent en la 

prestació dels serveis de prevenció de riscos laborals. 
Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de serveis consistent en la prestació dels 
serveis de prevenció de riscos laborals.  

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

Primer.- Aprovar la concessió d’una segona pròrroga per un any de contracte del servei de prevenció 
de riscos laborals a l’empresa NORPREVENCIÓN SL, amb CIF B27222827.  
 

Segon.- Establir la durada del contracte fins el 31 de gener de 2024, amb les mateixes condicions i 
els mateixos termes pactats en el contracte inicial.   
 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada i de caràcter plurianual de 2.890 euros a càrrec 
dels pressupostos de les anualitats següents:  
 

Anualitat  Aplicació pressupostària  Import  

2023 920- 22706 2649,16 

2024 920- 22706 240,83 

 

Condicionar l’autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el 
pressupost i a la fermesa del finançament 
 

Quart.- Notificar a NORPREVENCIÓN SL, amb CIF B27222827, com a adjudicatària del contracte, la 
present resolució. 
 

Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

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

 
Antecedents 
 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Roba d'hivern pel 
personal de la brigada 

de serveis 

18100000-
0 

171_22104 33920043B 
Mercedes 
Rios Barreche 

616,53 21% 746,00 

 
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 subministrament de l'àrea de Gent Gran 

 
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 

Forn model 
Rubí 

39711361-
7 

231 
6230000 

B66322868 
CONBEQ 
INDUSTRIAL 

EUROPE SL 

684,00€ 21% 827,64€ 

 
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 una pròrroga del Conveni de serveis d’informació i comunicació local 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2019, va aprovar adjudicar el 
contracte de serveis d’informació i comunicació local a favor del Sr. Francisco Sanz Xamaní. 
 

El contracte es regeix per les condicions previstes en el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques, aprovats per Decret d’Alcaldia 2019DECR000030 de  data 11 de 
gener de 2019. 

 
El contracte tenia una durada inicial de quatre anys, no obstant la clàusula setena del PCAP preveu 
que aquest pugui ser prorrogat un any més. 

 
L’Ajuntament entén que el contracte s’està prestant correctament, per tant proposa formalitzar la 
pròrroga anual amb efectes a partir de l’1 de març de 2023.   

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

Legislació aplicable 
 
Article 29 i Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 
Clàusula 7 del PCAP  
Articles 174, 183 a 185 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 

seva aprovació el següent acord: 



 
 
 
Primer.-   Aprovar una pròrroga anual a comptar des del dia 1 de març de 2023 fins el dia 28 de 

febrer de 2024 del contracte de serveis d’informació i comunicació local.  
 
Durant la pròrroga regiran les mateixes condicions que regeixen el contracte adjudicat en data 25 de 

febrer de 2019.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada de 21.489,60,-€, amb càrrec dels pressupostos de 

les anualitats 2023 i 2024,  d’acord amb la disposició plurianual següent:  
 

anualitat Aplicació pressupostaria  Import a consignar 

2023 920.227.06 17.908,00 

2024 920.227.06 3.581,60 

 
L’autorització es condiciona al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.  

 
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Francisco Sanz Xamaní per tal manifesti la seva conformitat 
a la prorroga del contracte dins el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la notificació dels 

presents acords.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació.  

 
Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
6.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per al foment de la participació ciutadana per a 
l'any 2023 a la Diputació de Girona 

 
Antecedents 
 

Segons les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació de 23 de novembre de 2021. 
 

Atesa la convocatòria anticipada de les subvencions als ajuntaments per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana per a l’any 2023. 
 

Essent els conceptes subvencionables: 
 

- Processos participatius destinats a involucrar la ciutadania en la presa de decisions 

municipals. 
- Creació o redefinició d’espais i òrgans de participació, estables o puntuals, que facilitin la 

participació ciutadana en les polítiques municipals (consells, fòrum, taules...) 

- Disseny i implementació de polítiques públiques que comptin amb la participació ciutadana. 
 
L’àrea de Participació ciutadana té previst el desenvolupament d’un procés de participació ciutadana 

amb un cost de despesa de 5.000,00€, en despeses subvencionables.  
 
Les Bases reguladores, en la cinquena, estableixen que les subvencions no han d’excedir el 

percentatge del 90%, amb un import màxim de subvenció concedida de 5.000,00€ i 2.500,00€ 
mínims de pressupost. 
 

Pel que es pot sol·licitar una subvenció de 4.500,00€ per a les despeses d’organ ització i 
desenvolupament del procés de participació ciutadana 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 2023. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció, de 4.500,00€, per al foment de la participació 
ciutadana a la Diputació de Girona, del procés participatiu dels pressupostos participatius 2023. 

 
Segon.- Tramitar la sol·licitud formal de la subvenció abans del tancament de la convocatòria el 2 de 
desembre de 2022, juntament amb l’annex del projecte establert per la Diputació de Girona.  

 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació pel seu coneixement 
i als efectes oportuns.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
7.0.- Concessió d'una subvenció nominativa a la Unió Esportiva Breda 
 

Antecedents 
 
La Unió Esportiva Breda ha sol·licitat una subvenció nominativa per a les despeses que l’organització 

del Torneig Estiu de Futbol 7, celebrat el mes de juliol, genera al club esportiu.  
 
El pressupost municipal disposa de la partida 341 4800201, dotada amb 2.436,00€, que es considera 

adient al projecte presentat, pel que es considera adequada la concessió d’una subvenció exclosa de 
pública concurrència, tal i com consta en l’informe de control intern emès per secretaria – intervenció 
que figura en l’expedient. 

 
Legislació aplicable 
 

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

activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals  
 
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 2.436,00€ a la 
Unió Esportiva Breda, amb CIF G17273905, pel finançament del Torneig Estiu de Futbol 7 de Breda. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar (AD) la desesa de 2.436,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 341 
4800201 del pressupost 2022.  

 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’E-tauler i a la BDNS. 
 

Quart.- Notificar la present resolució a la Unió Esportiva Breda, per tal que justifiquin, mitjançant 
compte justificatiu simplificat, la subvenció concedida abans del 16 de desembre de 2022. 
 

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

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

 
 



 
 
8.0.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar 
 

Antecedents  
 
En data 14 de novembre de 2022 es sol·licita un ajut econòmic per fer front a la despesa de la quota 

d’un lloguer familiar. 
 
Tal i com s’informa, per part dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, es proposa l’assumpció de l’import 

del lloguer del mes de setembre. 
 
Consta a l’expedient un informe de control intern de secretaria-intervenció. 

 
Legislació aplicable  
 

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

 
Primer.- Denegar la concessió d’un ajut de 450,00€ pel pagament del lloguer de la família 
interessada. 

 
Segon.- Notificar la present resolució a la persona interessada per tal que tingui coneixement. 
 

Resultat:  Retirat 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.- Donar conformitat al projecte de gestió del CAAS per l'any 2022 

 
Antecedents 
 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 29 d’agost de 2021, va confirmar la delegació de 
l’exercici de les competències de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts 
i/o ensalvatgits a favor del Consell Comarcal de la Selva i va aprovar el conveni de delegació de les 

competències. També va delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació i autorització de l’aportació 
econòmica de les taxes corresponents. 
 

En data 1 de març de 2022 RE núm. E2022000835 el Consell Comarcal de la Selva notifica l’acord de 
la comissió permanent del Ple de data 15 de febrer de 2022, pel que aprova el projecte de gestió del 
Centre d’Acollida d’Animals de la Selva per l’any 2022 i dona compte de la memòria del servei 2021. 

 
D’acord amb el punt 7.2 El finançament municipal, pertoca a l’Ajuntament de Breda una aportació de 
3.867,10€ segons la taxa del 2022. 

 
Consta a l’expedient l’informe favorable del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita 
que existeix consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la 

despesa proposada. 
 
Legislació aplicable 

 
L'article 6 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. 
 
L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya 
 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels 

Animals 
 



 
 
Articles 183 a 185 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.  

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern per la seva 
aprovació els següents acords: 

 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 3.867,10€ corresponent al servei de recollida 
i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits que gestiona el Consell 

Comarcal de la Selva, corresponent a l’any 2022.  
 
Segon.- La despesa s’autoritza i reconeix a càrrec de l’aplicació 311 21000 del pressupost 2022.  

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

9.2.- Aprovació inicial del Projecte de restauració i  consolidació de la Masia de Cal Batlle 
 
Antecedents  

 
Per Junta de Govern de data 2 de novembre de 2022 es va contractar la redacció i direcció d’obres 
del projecte de restauració i consolidació de la Masia de Cal Batlle de Breda.  

 
El projecte contempla l’establiment dels paràmetres bàsics generals per a la reforma  de la Masia de 
Cal Batlle. Degut al cost important de la completa rehabilitació, es desenvolupa la primera fase de 

l’actuació, la qual contempla, per tal d’evitar la contínua degradació de l’ed ifici, la consolidació 
estructural de l’edifici, en què es refan tots els forjats interiors, es fa la coberta nova i es reparen i 
regularitzen les façanes exteriors. 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 234 i 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 

Els articles 8, 15,16, 24, 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).  
 

Article 33 de 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.- Aprovar inicialment, el projecte de restauració i consolidació de la Masia de Cal Batlle de 

Breda, que té un pressupost d’execució per contracte de 269.840,13 euros (IVA inclòs).  
 
Segon.- Sotmetre el projecte d'obres a informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, a fi i efecte que qualsevol persona interessada pugui al·legar el que cregui convenient.  
En cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés, 

sense perjudici que l’aprovació definitiva del projecte es faci pública en el BOP i en el DOGC i en 
tauler d’anuncis de la corporació.  
 

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

 
 
9.3.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per activitats extraescolars 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient sol·licitud d’un ajut econòmic per assumir les despeses de les extraescolars 
desenvolupades per les menors de la família del desembre de 2022 al juny de 2023.  



 
 
 
En data 22 de novembre de 2022, des del servei SBAS del municipi s’informa sobre la situació 

familiar i el cost total de les extraescolars, 199,50€ (122,50€ UE Breda-futbol + 77,00€ Dànsala-
zumba), a les que assistiran les menors, que s’haurà d’assumir per part de la sol·licitant.  
 

En l’informe emès el servei SBAS es proposa l’assumpció, per part de la corporació, del 50% de la 
despesa esmentada 99,75€ (61,25€ UE Breda-futbol + 38,50€ Dànsala-zumba). 
 

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

Legislació aplicable 
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  

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

Primer.- Concedir un ajut familiar de 99,75€ (61,25€ UE Breda-futbol + 38,50€ Dànsala-zumba) a la 
família interessada. 
 

Segon.- Realitzar un ingrés econòmic de 99,75€ al número de compte, de la interessada, que figura 
en l’expedient, amb càrrec a la partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2022. 
 

Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 

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

 
 
9.4.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a la Colla Sardanista de 

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 2020DECR000615, de 5 d’agost, s’aprova la subscripció d’un conveni específic 

amb la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, per subvencionar l’organització anual de 
l’Aplec de la Sardana de Breda.  
 

La Junta de Govern Local de 24 de gener de 2022 va adoptar l’acord d’ordenar el pagament de 
2.100,00€ en concepte de bestreta del 70% de l’import concedit a la Colla Sardanista per a 
l’organització de l’Aplec de la Sardana 2022.  

 
Consten en l’expedient un informe tècnic, sobre l‘adequació de la justificació de la subvenció 
concedida, i de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció accidental 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 de la subvenció, concedida per l’organització de l’Aplec de la Sardana 

de Breda 2022,presentada per la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458.  
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de  pagament de 900,00€, corresponents a la 

resta de la subvenció concedida, a la Colla Sardanista de Breda, amb CIF V17297458, de l’aplicació 
334 4800101 del pressupost municipal 2022.  
 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

9.5.- Aprovar l'adjudicació del contracte de servei de manteniment de les instal.lacions de 
baixa tensió 2023_2026 
 

Antecedents 
 
En data 2 de novembre de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació del 

servei de manteniment normatiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels 
equipaments municipal mitjançant un procediment obert simplificat-sumari, valorant l’oferta 
econòmicament més avantatjosa d’acord amb diversos criteris d’adjudicació i convocant la seva 

licitació. 
 
La licitació es va fer pública en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Breda 

 
En el termini habilitat per a la presentació d'ofertes, finalitzat el dia 18 de novembre, i s’ha presentat 
una única proposta, que es relaciona a continuació: 

 

Denominació social NIF Data 

MH MULTITECNIA SL B66767955 16/11/2022 

 
Vist que l’oferta de MH MULTITECNIA SL, és l’única proposta presentada i reuneix les condicions per 
poder ser admesa. 

 
Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient per part de secretaria-intervenció.  
 

Legislació aplicable 
 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 

Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 
 
Primer.- Aprovar l'adjudicació del contracte del servei de manteniment normatiu i correctiu de les 

instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipal , a favor de MH MULTITECNIA 
SL, amb NIF B66767955, per un preu de 192,00 euros i 40,32 euros corresponents a l'Impost sobre el 
Valor Afegit (preu unitari/anual per cada instal·lació que s’hagi d’efectuar el servei de manteniment).  

 



 
 
El preu/hora de l’operari (instal·lador/a autoritzat elèctric), en cas de prestació de serveis correctius 
serà: 30,00 euros i 6,30 euros corresponents a l'IVA, tot de conformitat amb les determinacions que 

s’estableixen en els plecs de condicions contractuals.   
 
I prestar les següents millores al servei:  

 
 - Compromís de disposar d’un servei d’assistència tècnica a disposició de l’Ajuntament les 24 hores 
del dia.  

 
- Compromís de prestar el servei correctiu per esmenar avaries o incidències urgents a les 
instal·lacions elèctriques en el termini màxim de 2 hores a comptar des de la comunicació de la 

incidència. 
 
El contracte de serveis tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2023 i tindrà una durada de quatre 

anys, finalitzant el 31 de desembre de 2026.  
 
Segon.- Disposar la despesa anticipada total de 10.222,08,-€, a càrrec de les següents anualitats i 

aplicacions pressupostaries:    
 

Exercici A càrrec de l'Ajuntament TOTAL 

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

2.555,52 

2024 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002, 

323_2120001, 342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.555,52 

2025 920_21200, 333_21200, 432_21200, 323_2120002, 
323_2120001, 342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.555,52 

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

2.555,52 

TOTAL  10.222,08 

 

Tercer.-  Requerir a MH MULTITECNIA SL que en el termini de 10 dies hàbils procedeixi a acceptar i 
donar conformitat als presents acords als efectes d’entendre formalitzat el contracte administratiu. Els 
efectes del contracte seran els establerts en els plecs de clàusules econòmica administratives que 

regulen el procediment.  
 
Quart.-  Designar com a responsable del contracte a la Sra. Mònica Fernandez Tigre, enginyera dels 

serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva.   
 
Cinquè.-  Fer públics els presents acords en el perfil del contractant.  

 
Sisè.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació.  
 

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

 
 
9.6.- Aprovar la resolució del contracte de les obres d'urbanització dels entorns de la zona 

esportiva 
 
Antecedents 

 
I. La Junta de Govern Local reunida el dia 4 d’abril de 2022 va adjudicar el contracte administratiu 
d’obres a GIROSERVICES SLU, amb NIF B60070505, per l’execució del Projecte d'urbanització dels 

entorns de la zona esportiva (POUSC 2020-2024) per un import de 201.000,00,-€ més 42.210,00,- € 
IVA (total: 243.210,00,- €). Exp.: X2021002541 
 

L’adjudicació contempla la prestació d’una millora oferta pel contractista: 
 
- Millora 1: Formació del paviment de formigó, així com la previsió d’una instal·lació d’enllumenat per 

a la pista i la recollida d’aigües pluvials . 
 



 
 
Els mateixos acords acorden acceptar la garantia definitiva de 10.050,00 euros presentada mitjançant 
un certificat d’assegurança de caució número 4.269.761 de Atradius Credito y Caución SA. 

 
Es designa al Sr. Santiago Prat i Gual com a responsable del contracte, en la seva condició de 
director facultatiu conforme al que es disposa en els articles 237 a 246 de la Llei de contractes del 

sector públic. 
 
II. En data 20 d’abril de 2022 les parts varen formalitzar el contracte administratiu d’obres, que 

estableix entre altres condicions, que el termini d’execució de l’obra serà de cinc mesos.  
 
III. L’execució de les obres ha generat el reconeixement de tres certificacions d’obra per un import 

total de 41.417,44 euros Iva inclòs : 
 
- Certificació número 1: aprovada per la Junta de Govern Local d’11 de juliol de 2022 per un import 

de 6.347,75€ (Exp. X2022001479) 
 

- Certificació número 2: aprovada per la Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2022 per un 

import de 29.423,07€ (Exp. X2022001579) 
 

- Certificació número 3: aprovada per la Junta de Govern Local de 22 d’agost de 2022 per un 

import de 5.646,62€ (Exp. X2022001823) 
 

IV. En data 13 de setembre de 2022, mitjançant ID Registre: E2022003966,  el representant de 

GIROSERVICES SLU presenta formalment una sol·licitud de rescissió de contracte, que qualifica de 
mutu acord, degut a les grans variacions de preus a l’alça respecte el projecte aprovat, que fan que el 
contracte esdevingui anti-econòmic pel contractista.  

 
L’escrit s’acompanya amb un fitxer amb una comparativa dels preus mes sensibles amb els que el 
contractista no han pogut renegociar una millora i que bàsicament son càrrega i transport de terres, 

taxes d’abocador superiors als estimatius de projecte, aportacions de terres (totú) amb preus per sota 
mercat actual, aglomerat asfàltic amb preus de mercat volàtils molt per sota de mercat, formigons 
(fonaments, murs, paviments), les partides on intervé l’acer (armats de fonaments i murs, lluminàries 

d’acer galvanitzat, etc.), partides de jardineria on per qüestions de preu de mercat i temporada de 
plantació es produeix un substancial increment de preu.  
 

Mitjançant el mateix escrit, el contractista al·lega que té pendent d’aprovació un preu contradictori 
corresponent a la retirada d’una sèrie de roques que varen aparèixer a l’excavació.  
 

V. A la vista de la petició de rescissió del contracte, l ’Ajuntament ha demanat al responsable del 
contracte que informi sobre els costos derivats de la resolució anticipada del contracte en els termes 
plantejats pel contractista.  

 
La direcció facultativa ha informat que cal realitzar unes tasques d’adequació de la zona esportiva, 
valorades en 6.476,29 euros de PEM. 

 
També ha informat que cal realitzar una separata del projecte que tingui per objecte les obres 
pendents de realitzar i una actualització de preus. La redacció d’aquest nou projecte ha estat valorat 

en 1.500 euros més IVA (1.815,00 euros amb IVA inclòs).  
 
Pel que fa al preu contradictori de les pedres, es proposa que siguin reconeguda una nova certificació 

d’obres de preus contradictoris per un valor de 4.000 euros de PEM (5.759,60 euros de PEC – Iva 
inclòs).  
 

VI. Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció informant l’expedient i formulant una 
proposta de resolució.  
 

VII. Vist que d’acord amb l’informe de secretaria, la renuncia del contractista a acabar les obres 
comporta un incompliment de l’obligació principal del contracte (article 211.f) de la LCSP) 
 

Vist que en el present cas ens trobem davant un incompliment culpós del contractista que comporta la 
confiscació de la garantia i la reclamació de danys i perjudicis.  
 

Vist que la garantia a confiscar és la de 10.050,00 euros que han estat garantits a mitjançant un 
certificat d’assegurança de caució número 4.269.761 de Atradius Credito y Caución SA.  



 
 
 
Per altra banda, els danys i perjudicis han estat valorats per la direcció facultativa amb la necessitat 

de realitzar unes tasques d’adequació de la zona esportiva, valorades en 6.476,29 euros de PEM i la 
redacció del nou projecte que ha de valorar les obres pendents de realitzar i l’actualització de preus.  
La redacció d’aquest nou projecte ha estat valorat en 1.500 euros més IVA (1.815,00 euros amb IVA 

inclòs). 
 
VIII. En data 26 d’octubre de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000956 es va iniciar 

l’expedient de resolució de contracte, i es va notifica els interessats la proposta de resolució.  
 
IX. Un cop feta l’audiència als interessats (contractista i avalista), no s’ha presentat cap al·legació ni 

oposició a la proposta.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat  
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en 
vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

 
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.  

 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les  
Administracions Públiques. 

 
Contracte administratiu i Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern per la seva 
aprovació els següents acords: 
 

Primer.- Aprovar la resolució del contracte d’obres, adjudicat el 4 d’abril de 2022 a GIROSERVICES 
SLU, amb NIF B60070505, per l’execució del Projecte d'urbanització dels entorns de la zona esportiva 
(POUSC 2020-2024), per causa imputable al contractista, per: 

 
- l'incompliment de l'obligació principal del contracte segons article 211.f de LCSP.  
 

Segon.- La resolució del contracte tindrà els efectes següents:  
 

a) Confiscar la garantia definitiva de 10.050,00 euros presentada mitjançant un certificat 

d’assegurança de caució número 4.269.761 de Atradius Credito y Caución SA., amb NIF A-
28008795. 

 

b) Fixar els danys i perjudicis en 11.140,21 euros, que han estat valorats per la direcció 
facultativa de les obres: 
 

o Tasques d’adequació de la zona esportiva valorades en 6.476,29 euros de PEM 
(9.325,21 euros de PEC) 

Es fa constar que les tasques d’adequació podran ser realitzades per GIROSERVICES SLU amb els 

seus propis mitjans personals i materials.  
 

o Cost de redacció del nou projecte que ha estat pressupostat en 1.815,00 euros amb 

IVA inclòs. 
 
Tercer.- Aprovar la reclamació de danys i perjudicis causats a l’Ajuntament de Breda per raó de la 

resolució del contracte, fixats en un total de 11.140,21 euros, que hauran de ser satisfets per 
GIROSERVICES SLU a favor de l’Ajuntament de Breda.  

 

En aplicació d’aquesta reclamació, es requereix a Giroservices SLU que en el termini de 30 dies 
naturals faci efectiu el pagament de la indemnització de 1.815,00 euros corresponent al cost de 
redacció del projecte i realitzi, amb total satisfacció dels serveis municipals, les tasques d’adequació 

de la zona esportiva valorades en 9.325,21 euros.  
 



 
 
En cas que els treballs realitzats no siguin aprovats pels serveis municipals es requerirà el seu 
pagament efectiu, amb interès de demora.  

 
Tercer.- Requerir a ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS que 
transfereixi la quantia de 10.050,00 euros al compte bancari indicat per l’Ajuntament de Breda com a 

pagament dels danys i perjudicis determinats en el punt segon.  
 
Quart.- Entendre liquidat el contracte administratiu amb la conseqüent exoneració d’obligacions de 

les parts derivades del contracte, sense perjudici que l’Ajuntament de Breda acabi tramitant el 
reconeixement d’un preu contradictori, mitjançant una nova certificació d’obres, per un import màxim 
de 5.759,60 euros a favor de GIROSERVICES SLU. 

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Registre Públic de Contractes i fer-ho públic al perfil del 
contractant.  

 
Sisè.- Notificar els presents acords a l’empresa Girodservices SLU, a ATRADIUS CREDITO Y 
CAUCION SA, i al director d’obres.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
9.7.- Aprovació contracte menor del subministrament de llicència de programari per 
pressupostos d'obres 

 
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. 

 
Concretament, els serveis tècnics sol·liciten la contractació del subministrament d’un programa 
informàtic que permeti la realització de pressupostos d’obra de manera àgil per part dels Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament. 
 
En aquest sentit, el programa més utilitzat a les administracions públiques catalanes és el creat per 

l’ITeC. El mòdul de Pressupostos i condicions tècniques (TCQ/TCQi PRE) és un mòdul que permet la 
creació de pressupostos, la comparació entre ells i generar una àmplia gamma d’informes referents al 
pressupost així com les condicions tècniques del projecte.  

 
També és necessari l’accés als bancs de preus de l’ITeC per a la realització dels pressupostos (Banc 
Bedec). El BEDEC és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció 

que ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d’objectes BIM, 
bancs d’entitats, bancs d’empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.  
 

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 de caràcter privat en 
virtut de l’article 25.2 de la Llei de contractes del sector públic, 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 de 2019, correspon 

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



 
 
 
Legislació aplicable  

 
Articles 16, 25.2, 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 

Llicència per un any 

per accés a: 
TCQ/TCQi PRE 
BANC BEDEC 

48600000-
4 

920.21600 G08546665 

Institut de 

Tecnologia 
de la 
Construcció 

de 
Catalunya 
(ITeC) 

625 21% 756,25 

 

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  
 

 
9.8.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per material escolar 
 

Antecedents  
 
Consta a l’expedient sol·licitud d’un ajut econòmic per assumir les despeses de material escolar de la  

menor de la família, que desenvolupa un CFGM.  
 
En data 22 de novembre de 2022, des del servei SBAS del municipi s’informa sobre la situació 

familiar i el cost total del CFGM, 762,18€ (572,18€ de material + 190,00€ de matrícula), del que la 
sol·licitant ha pagat 476,09€, en concepte de matrícula i el 50% del material.  
 

En l’informe emès el servei SBAS es proposa l’assumpció, per part de la corporació, del 100% de la 
despesa en concepte de material pendent de pagament 286,09€.  
 

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

Legislació aplicable  
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  

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

Primer.- Concedir un ajut familiar de 286,09€ a la família interessada.  
 
Segon.- Realitzar un ingrés econòmic de 286,09 € al número de compte, Casals Dispro SL, amb NIF 

B65932436, que figura en l’expedient, amb càrrec a la partida pressupostària 231 4800000 del 
pressupost municipal 2022.  
 

Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS  del 
municipi, pel seu coneixement i efectes.  



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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
9.9.- Aprovar les dates reservades a favor de la corporació pel 2023, per l'ús de la Sala Gran del 
Cercle Bredenc, en el marc del contracte d'arrendament de la sala.  

 
Antecedents 
 

En data 30 d’abril de 2019 es signa amb l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966, un 
contracte d’arrendament de la sala gran del Cercle Bredenc, amb vigència fins el 31 de desembre de 
2023. 

 
En la clàusula cinquena del contracte s’hi estipulen les condicions especials en les que s’enumeren 
les dates reservades a favor de l’Ajuntament, tenint en compte que es tracta d’un arrendament no 

exclusiu a favor de l’arrendatari, en el sentit que la propietat podrà seguir fent ús de l’immoble per les 
seves finalitat durant el període que no estigui expressament reservat a favor de l’Ajuntament de 
Breda, tot de conformitat amb el que preveu l’article 125 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 

Patrimoni de les Administracions Públiques i que aquestes dates reservades seran fixades 
anualment. 
 

Revisat el calendari per aquest 2023 es proposa que, en el cas que la situació sanitària ho permeti, 
les dates reservades enguany per a ús de la corporació siguin: 
 

- 5 de gener (Reis) 
- 18 i 19 de febrer (Carnaval) 
- 29 i 30 d’abril (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust) 

- 1 dia per un acte de les Dones de Breda 
- 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre (Festa Major) 
- 11 de novembre (Castanyada) 

- 18 de novembre (Dia del Circ) 
- 3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales) 
- 31 de desembre (Festa de Cap d'Any) 

- 9 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi  o bé a actes no 
programats però organitzats per l’Ajuntament (entre d’altres: Homenatge a la Vellesa, Revetlla 
de Sant Joan, Oncolliga, Dones de Breda) 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 200, 206 i 222 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local  de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)  
Els articles 1, 28, 29, 30 i 100 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
Els articles 8.1, 110, 113 a 116 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques.  

Els articles 9, 115 a 155 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).  
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. 

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

Primer.- Aprovar com a calendari de dates per a ús de la corporació de la Sala Gran del Cercle 
Bredenc, per l’any 2023, en el cas que la situació sanitària ho permeti, el següent: 
 

- 5 de gener (Reis) 
- 18 i 19 de febrer (Carnaval) 
- 29 i 30 d’abril (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust) 

- 1 dia per un acte de les Dones de Breda 
- 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre (Festa Major) 



 
 

- 11 de novembre (Castanyada) 
- 18 de novembre (Dia del Circ) 

- 3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales) 
- 31 de desembre (Festa de Cap d'Any) 
- 9 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi o  bé a actes no 

programats però organitzats per l’Ajuntament (entre d’altres: Homenatge a la Vellesa, Revetlla 
de Sant Joan, Oncolliga, Dones de Breda) 

 

Segon.- Notificar els presents acords a l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
9.10.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a Càritas de Breda i 
Càritas Diocesana de Girona per l'anualitat 2022 i autoritzar el pagament restant 

 
Antecedents  
 

La Junta de Govern Local, del 17 de febrer de 2020, aprovava la concessió d'una subvenció 
nominativa i el conveni que la regula per a la gestió del servei d'aliments de Càritas Diocesana a la 
població de Breda pels anys 2020, 2021 i 2022.  

 
El pressupost municipal per l’any 2022 aprovat  definitivament, en data 30 de desembre de 2021, 
contempla en la partida 231 4800001 la quantitat de 7.000,00€ en concepte de Subvenció a Càritas.  

 
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 231 4800001 del pressupost municipal 
2022. 

- Facultar a l’alcalde per ordenar el pagament de 4.900,00€ corresponents al 70% de l’import 
de la subvenció concedida per conveni específic amb Càritas Diocesana de Girona – Breda 
amb CIF R1700016G.  

 
Consten en l’expedient informe tècnic sobre la justificació aportada i de fiscalització prèvia per part 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 Càritas Diocesana de Girona, CIF R1700016G i 

Càritas Breda.  
 
Segon.-  Reconèixer l’obligació de pagament de 2.100,00€, corresponents a la resta de la subvenció 

concedida, per acords de Junta de Govern Local, per a la gestió del servei d’aliments a la població de 
Breda durant l’anualitat 2022, a càrrec de l’aplicació 231 4800001 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  
 
 

9.11.- Aprovar el contracte menor de serveis de l’Alcaldia  
 
Antecedents 

 
L’Ajuntament té interès en netejar de residus banals les edificacions del Claustre abans que s’iniciïn 
les obres de la segona fase del projecte de consolidació i coberta. 

 
S’ha sol·licitud pressupost a l’empresa Recuperacions Masnou SL que descriu el detall de l’oferta:  
 

- Cost diari de dos operaris realitzant el buidatge dels residus banals 600.- €/dia  
- Establiment d ’una caixa de 20m ³ 70. - €  
- Cost del canvi o retirada de la caixa de 20m ³ 85. -€/viatge  

- Cost de gestió dels residus banals – NO VOLUMINOSOS (Codi LER 200301) 135. -€/tn  
- Cost de gestió dels residus banals – VOLUMINOSOS (Codi LER 200301) 18.-€/m³ 

 

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 

Retirada i 

gestió residus 
Claustre 

90513000-6 336.60903 B60771201 
Recuperacions 
Masnou SL 

1.652.89 21% 2.000 

 
L’empresa facturarà els serveis efectivament realitzats d’acord amb els preus unitaris pressupostats, 

amb una quantia màxima autoritzada de 2.000 euros (IVA inclòs).  
 
En cas de superar aquesta quantitat es requerirà una nova autorització i disposició de crèdit per part 

de l’Ajuntament.  



 
 
 
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  
 
 

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

 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capac itada 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 pressupos tària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Subministrament de 
teixits per a la 
renovació de les 

carrosses de Reis 

19210000-
1 

338 62900 40295602Q 

Jaume 

Roca 
Rovira 

1.875,00 21% 2.268,75€ 

 
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  

 
 
9.13.- Aprovació contracte menor del subministrament i obres per instal·lació de plaques de 

senyalització de masies i cases de pagès de Breda 
 
Antecedents 

 
En el procediment de pressupostos participatius 2022 es va presentar la proposta de senyalització de 
masies i cases de pagès de Breda. Es pretén la contractació dels subministres i les obres necessàr ies 

per portar a terme aquesta actuació. 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost de les 

empreses suficientment capacitades per l’execució dels contractes, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 

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

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

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

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

procediment. 
 
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 de 2019, 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  
 

Article 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 els contractes menors de subministrament i d’obres que es relacionen a 
continuació i autoritzar i disposar (AD) la despesa total de 7.098,73 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària que es detalla: 
 
Subministraments: 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

67 rajoles de ceràmica 

amb el nom de la 
masia 

44111900-
0 

336 227000  43670034A 

Antoni 

Majó 
Masagué 

1.541 323,61 1.864,61 

67 pals de fusta 
03410000-
7 

336 227000  77892448G 
Josep 
Pujolras 

Masó 

812,04 170,53 982,57 

67 xapes galvanitzades 
44174000-

0 
336 227000  79301781N 

David 
Anglas 
Roura 

873,68 183,47 1.057,15 

 



 
 
Obres: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Treballs de 
col·locació de 66 

plaques 

45420000-7 336 227000  43673480E 
Antoni 
Negre 

Rossell 

2.640 554,40 3.194,40 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorporin les factures dels proveïdors i es tramiti, 
si s’escau, el seu pagament. 

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

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

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

 
 
10.0.- 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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