
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000052 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de desembre de 2022 

Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:30 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/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser  
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 
1.0.- Aprovar les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000050 i 
JGL2022000051, del 12 i 19 de desembre 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 JGL2022000050 i JGL2022000051, del 12 i 19 de desembre de 2022. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

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

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, amb observacions, del secretari-interventor interí de l’ajuntament que 

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

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



 

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Creació d’un nou 
pou de registre al 
clavegueram al 

carrer Sant 
Francesc 

45232400-
6 

1532-61900  B65661183 
Artea 
Mediambient 

SL 

1.989,31 417.76 2.407,07 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de  
Breda per a realitzar les accions del programa Temps per Cures de la Selva vinculades al 
tercer bloc d’actuacions 

 
Antecedents 
 

El Ministerio de Igualdad ha impulsat el Plan Corresponsables en el que delega l’impuls del mateix a 
les Comunitats Autònomes.  
 

La Generalitat, des del Departament d’Igualtat i Feminismes, ho recull a la RESOLUCIÓ 
IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la 
prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys als ajuntaments de més de 

20.000 habitants i als consells comarcals.  
 
Que el Consell Comarcal de la Selva, en sessió de la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el 

dia 5 d’abril de 2022, va aprovar la creació del programa “Temps Per Cures de la Selva” per al 
període 2021-2024, assignat al Departament d’Atenc ió a les Persones del Consell Comarcal de la 
Selva. 

 
En data 28/04/22 es confirma des del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya que s’inicia la tramitació per fer efectiu el pagament de la transferència.  

 
En data 30 de juny del 2022 el Consell Comarcal de la Selva rep la transferència de 264.000’31€. El 
projecte presentat al Departament d’Igualtat i Feminismes consta de 3 blocs d’actuacions. El primer 

bloc, està destinat a la contractació d’un/a tècnic/a per a la coordinació del  programa; el segon bloc, 
destinat a la creació de dos ludoteques, i de serveis de cura puntual en equipaments i a domicili; i el 
tercer bloc, la transferència de 60.000€ distribuïts de manera equitativa entre els municipis de la 

comarca per a la realitzac ió d’altres actuacions en el marc de despeses elegibles en el marc de la 
resolució IFE/3877/2021. 

 

L’objecte del present document és regular la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’ajuntament de Breda per a realitzar les actuacions del tercer bloc del Programa Temps per Cures. 



 

Aquest programa a la comarca de la Selva té la singularitat de desenvolupar-se a tots els municipis 
de la comarca. L’objectiu d’aquesta política és avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures i 
respon a diversos objectius específics. Primer, consolidar el dret a les cures de les nenes i nens. 

Segon, alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s’ha 
atribuït el treball de les cures. Tercer, acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures. Quart, 
generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-ho avançant en la igualtat. 

 
Legislació aplicable 
 

Article 48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 d’oct ubre, de règim 
jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les Administracions 
Públiques. 

 
Articles 10 i 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
Articles 303 a 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del ens locals. 

 
Article 174 del RDL 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 el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per a realitzar les 
accions del programa Temps per Cures de la Selva vinculades al tercer bloc d’actuacions, en els 
termes en que figura en l’expedient amb la redacció que a continuació es recull:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I 
L’AJUNTAMENT DE _________ PER A REALITZAR LES ACCIONS DEL PROGRAMA TEMPS PER 
CURES DE LA SELVA VINCULADES AL TERCER BLOC D’ACTUACIONS  

 
Santa Coloma de Farners,  
 

INTERVENEN 
 
D’una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell Comarcal de la Selva i 

en la seva qualitat de president, assistit per la secretaria d’aquesta corporació. 
 
D’altra part, el senyor/a ................., en representació de l’Ajuntament de ............ assistit pel 

secretari/ària de l’Ajuntament. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest c onveni i 

 
MANIFESTEN 
 

1. El Ministerio de Igualdad ha impulsat el Plan Corresponsables en el que delega l’impuls del 
mateix a les Comunitats Autònomes. La Generalitat, des del Departament d’Igualtat i 
Feminismes, ho recull a la RESOLUCIÓ IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual 

s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a 
nenes i nens de 0 a 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells 
comarcals.  

 
2. Que el Consell Comarcal de la Selva, en sessió de la Comissió Permanent del Ple que va 

tenir lloc el dia 5 d’abril de 2022, va aprovar l’acord que copiat literalment diu: Aprovació de la 

creació del programa “Temps Per Cures de la Selva” per al període 2021-2024, assignat al 
Departament d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal de la Selva. 
 

3. En data 28/04/22 es confirma des del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya que s’inicia la tramitació per fer efectiu el pagament de la transferència.  

 

4. En data 30 de juny del 2022 el Consell Comarcal de la Selva rep la transferència de 
264.000’31€. El projecte presentat al Departament d’Igualtat i Feminismes consta de 3 blocs 
d’actuacions. El primer bloc, està destinat a la contractació d’un/a tècnic/a per a la coordinació 

del programa; el segon bloc, destinat a la creació de dos ludoteques, i de serveis de cura 



 

puntual en equipaments i a domicili; i el tercer bloc, la transferència de 60.000€ distribuïts de 
manera equitativa entre els municipis de la comarca per a la realització d’altres actuacions en 
el marc de despeses elegibles en el marc de la resolució IFE/3877/2021. 

 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 

L’objecte del present document és regular la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i  
l’ajuntament de Breda per a realitzar les actuacions del tercer bloc del Programa Temps per Cures. 
Aquest programa a la comarca de la Selva té la singularitat de desenvolupar-se a les tots els 

municipis de la comarca. L’objectiu d’aquesta política és avançar en la corresponsabilita t pública vers 
les cures i respon a diversos objectius específics. Primer, consolidar el dret a les cures de les nenes i 
nens. Segon, alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, 

s’ha atribuït el treball de les cures. Tercer, acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures. 
Quart, generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-ho avançant en la igualtat. 
 

Segon. Compromisos de les parts 
Compromisos del Consell Comarcal de la Selva 
El Consell Comarcal de la Selva gestiona el Programa Temps per Cures de la Selva, i ha de vetllar 

pel seu funcionament juntament amb l’ajuntament que lidera l’acció, d’acord amb els compromisos 
següents:  

 Coordina i transfereix recursos econòmics als ajuntaments de la comarca. 

 Rebre les justificacions dels ajuntaments i verificar que es responen als criteris de despeses 

elegibles i a les actuacions objecte del Programa Temps per Cures.  

 Justificar a la Generalitat les despeses i actuacions realitzades.  
 

Compromisos de l’Ajuntament de Breda 

 L’ens local ha de crear als serveis de cura d’acord amb les condicions especificades a 
l’apartat tercer d’aquest conveni, amb la coordinació del Consell Comarcal de la Selva.  

 Emetre les justificacions necessàries d’acord a l’apartat quart d’aquest conveni. 

 
Tercer. Condicions de les accions 
El Consell Comarcal de la Selva atorgarà a l’ens local un ajut a càrrec a la partida 33 2314. 

 
L’acció desenvolupada per l’ens local ha de complir amb l’objectiu del Programa Temps per Cures.  
 

Tipus d’actuacions que poden ser elegibles:  

 Casals en períodes no lectius. 

 Espais d’acollida a les escoles fora de l’horari escolar (matinal, de migdia o de tarda).  

 Colònies i campaments.  

 I/o serveis anàlegs de lleure fora de l’horari escolar (o fora de l’etapa d’escolarització 
obligatòria). 

 

Aquests serveis han de ser públics, i tendents a la universalitat i gratuïtat. Han de ser activitats de 
cura (no poden ser activitats d’educació formal, no poden ser serveis d’intervenció socioeducativa per 
a infants en risc, ni poden ser serveis d’atenció a la dependència). 

 
Es poden finançar despeses elegibles corresponen als capítols 2 i 4 com ara: a) contractacions 
d’entitats per a la realització dels serveis de cura, b) subvencions per als ens que gestionin aquests 

serveis, c) despeses destinades a la millora de l’habilitació dels espais on s’han de dur a terme les 
activitats de cura infantil (obres menors, sempre que es considerin despeses corrents de conservació 
i reparació), o d) despeses relacionades amb la informació del servei (no de sensibilització o promoció 

de la corresponsabilitat).  
 
Estan excloses del finançament les despeses dels capítols 6 a 9, així com dels capítols 3 i 5. També 

queden excloses les despeses següents: a) prestacions econòmiques directes a persones i/o famílies 
o desgravacions fiscals, b) àpats de nenes i nens usuaris dels serveis, c) actuacions destinades a la 
sensibilització o promoció de la corresponsabilitat o d) personal dels centres d’educació infantil (a 

excepció de les despeses de l’espai d’acollida matinal, de migdia o de tarda). 
 
Els serveis es podran executar en el període que va de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 

2022.  
 
 

 



 

L’assignació als diferents ajuntaments és: 

Maçanet de la Selva 8.314,74 

Santa Coloma de Farners 7.568,08 

Sils 5.518,22 

Vidreres 4.846,14 

Arbúcies 4.096,26 

St Hilari Sacalm 4.000,98 

Riells i Viabrea 3.664,98 

Hostalric 3.428,63 

Caldes de Malavella 3.169,74 

Anglès 2.749,7 

Tossa de Mar 2.270,27 

Riudarenes 2.188,34 

Massanes 1.304,46 

Vilobí d'Onyar 1.203,27 

St Juliá i del Llor i Bonmatí 1.173,53 

Breda 1.152,56 

Riudellots de la Selva 974,67 

Amer 718,96 

Fogars de la Selva 683,89 

La Cellera de Ter 504,78 

Sant Feliu de Buixalleu 467,79 

 
Total despesa: 59.999,99€ 
Total partida disponible per transferència ajuntaments: 60.000€ 

 
Quart. Justificació de les accions 
L’ajuntament trametrà la justificació de les actuacions realitzades l’any 2022 abans del 30 de 

setembre del 2023. 
 
La justificació s’haurà de realitzar mitjançant compte justificatiu de certificat de l’interventor/a i/o 

secretari/ària de l’ens local.  
 
La justificació haurà d’incloure una relació detallada de totes les despeses imputables al 

desenvolupament de l’actuació amb identificació de la descripció de la despesa, l’import i la data 
d’emissió.  
 

L’ingrés per part del Consell Comarcal es realitzarà quan s’hagin rebuts els justificants.  
 
Cinquè. Sol·licitud de bestreta 

Els ajuntaments podran demanar una bestreta de fins al 75% de l’import concedit. 
 
Sisè. Actuacions en cas d’incompliment 

Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), en 
cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants 
qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un 

determinat termini amb les obligacions i compromisos que es consideren incomplerts. Aquest 
requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat el en requeriment 
persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la 

causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’haguessin previst.  
 

Setè. Seguiment del conveni 
Per poder dur a terme el seguiment del conveni es constituirà/n l’òrgan/s corresponents per tal de 
poder fer el seguiment i control de l’execució del conveni.  



 

Assistiran a les reunions de seguiment, personal tècnic del Consell Comarcal de la Selva i personal 
tècnic de l’ajuntament, amb veu però sense volt, convocats per les presidències respectives.  
 

Aquest/s òrgan/s es reunirà/n a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregat de vigilar i 
controlar l’execució dels compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes 
de coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat de evitar duplicitats i assegurar la qualitat 

de la prestació dels serveis.  
 
Aquest òrgan/s és/són el/s competent/s per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que 

es puguin plantejar durant la vigència del conveni.  
 
Vuitè. Modificació del conveni 

Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es formalitzarà 
mitjançant la signatura de l'acord de modificació. 
 

Novè. Vigència del conveni 
El conveni tindrà una durada des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2022.  
 

Desè. Extinció del conveni 
 
Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, hi seran d’aplicació els motius que, quant a 

extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest 
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 
Girona. 

 
Onzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni els següents articles:  

 
- L’article 48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les 

Administracions Públiques. 
 

- Els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, relatius a les característiques dels convenis de 
col·laboració. 

 

- L’article 14 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració.  

 

Dotzè. Règim de publicitat i transparència 
Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a l’e-TAULER del Consell Comarcal de la Selva, 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de 

la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya, de manera trimestral, una relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest període, al Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Registre de Convenis de Col·laboració i 

Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i per tant, al Portal de Transparència del Consell 
Comarcal de la Selva, d’acord amb  l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
Tretzè. Document justificatiu i memòria tècnica i del servei. 
 

a.- Document justificatiu 
Certificat 
 

En compliment de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la 
transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 
14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per al exercici  202X, la 

intervenció del següent ens local: 
 
 

 



 

Certifica: 

1. Que tant l'ingrés per la transferència com la despesa finançada amb aquesta transferència estan 
degudament registrats a la comptabilitat.. 

 

2. Que els fons s'han aplicat a les finalitats previstes. En concret, en les següents actuacions:  

 

☐ A. Ludoteca 

☐ B. Casal de períodes no lectius,  

☐ C. Servei de cura puntual en equipaments (fixes o itinerants)  

☐ D. Servei de cura puntual a domicili,  

☐ E. Espais d’acollida a les escoles (matinal, de migdia o tarda) 

☐ F. Colònies i campaments 

☐ G. Serveis anàlegs de lleure fora de l’horari escolar (o fora de l’etapa d’escolarització 

obligatòria) 

☐ H. Adequació de locals per a la realització de les activitats anteriors  

☐ I. Altres actuacions necessàries per a la realització de les activitats anteriors (informació, 

coordinació, etc.) 

3. Que les ampliacions de jornada o de contracte i/o noves contractacions finançades han estat 

destinades a les actuacions assenyades al punt 2. 
 

4. Que els fons només s’han aplicat a les despeses elegibles segons el que estableix la Resolució 
IFE/3877/2021 i les posteriors resolucions que la modifiquen.  

 

Signatura de l'Interventor/a 
 
b.- Memòria tècnica 

- Estimació núm. famílies 
- Estimació núm. nens i nenes i no binaris beneficiaris desglossat.  
- Descripció breu de cada una de les accions: tipus d’acord caselles anteriors, descripció del 

desenvolupament i grau de consecució dels objectius previstos.  
- Proposta de millores de cara a propers anys. 
- Observacions. 

- Fitxa de cada servei 
- Personal contractat. 

 

c.- Altra documentació. En el moment que el Departament d’Igualtat i Feminismes ens trameti 
models de fitxa de serveis i fitxa de contractacions es faran arribar.  
 

Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en prova de 
conformitat, signem digitalment el present document en el lloc que figura a la signatura. 
 

Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.  

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- Aprovar la concessió d’un ajut familiar 
 

Antecedents  
 
En data 13 de desembre 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 novembre. 
 
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.- Concedir un ajut de 300,00€ pel pagament del lloguer de la família interessada.  
 
Segon.- Realitzar el pagament a la família, segons les dades que figuren en l’expedient.  

 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 231 4800000. 
 

Quart.- Notificar la present resolució, a la persona sol·licitant, per tal que en tingui coneixement.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.0.- Assumptes urgents 

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

 
5.1.- Aprovar l’obertura de l’expedient de contractació del servei de control de plagues per 
procediment obert simplificat abreujat 

 
Antecedents  
  
Per l’Alcaldia, s’ha informat sobre la necessitat de realitzar la contrac tació de: 

 

Tipus de contracte: SERVEIS 

Objecte del contracte: Control de plagues. Desinsectació, desratització i desinfecció d’escarabats, 

formigues, rates i mosquit tigre, mitjançant tractaments preventius i correctius a la via pública i edificis 
municipals. 

Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 

Codi CPV:  

90920000-2 Serveis d’higienització d’instal·lacions  
90921000-9 Serveis de desinfecció i extermini 
90922000-6 Servei de control de plagues 

90923000-3 Serveis de desratització 
90924000-0 Serveis de fumigació 

Valor estimat del contracte: 13.764,00 euros més IVA  

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 7.823,20 euros (6.882,00 €/any + IVA) 

Durada de l'execució: 2 ANYS 

Pròrrogues previstes: 2 ANYS (Possibilitat de dues pròrrogues anuals) 

 
El contracte es justifica pel fet que: 
 

L’Ajuntament de Breda té la necessitat de disposar d’un servei permanent de control de plagues 
urbanes d’acord amb la competència municipal de protecció de la salubritat pública que es reconeix a 
l’article 25.2.j) de la Llei de Bases de Règim Local. 

 
Concretament el servei ha de tenir per objecte la desinsectació, desratització i desinfecció 
d’escarabats, formigues, rates i mosquit tigre, mitjançant tractaments preventius i correctius a la via 

pública i edificis municipals de Breda.  
 
L’Ajuntament tenia subscrit un contracte administratiu que finalitzarà en data 28.02.2023, i per tant, 

cal que es procedeixi a licitar de nou d’acord amb els procediments previstos a la legislació de 
contracte del sector públic.  
 

L’Ajuntament de Breda no té en la seva plantilla de personal cap funcionari ni empleat públic que 
disposi de la competència professional per portar a terme el servei i per tant resulta necessari 



 

contractar el servei a un/a professional o empresa del sector suficientment capacitat/da per assumir 
les tasques que es requereixen. 
 

A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a 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 22 de desembre de 2022, s’ha emès informe favorable per part del  servei 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 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.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de control de plagues, i convocar la seva 
licitació mitjançant un procediment obert simplificat abreujat, valorant l’oferta econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb diversos criteris d’adjudicació.  

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars  que regiran el contracte 
administratiu.  

 
Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’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.- Autoritzar la despesa anticipada i de caràcter plurianual amb càrrec a les aplicacions 

pressupostaries que s’estableixen en el següent quadre:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2023 311 210.00  3.259,67€ 

2024 311 210.00 3.911,60€ 

2025 311 210.00 651,93€ 

 
Cinquè.- Nomenar el regidor responsable de l’àrea de serveis municipals, Sr. Josep Amargant, 

responsable del contracte als efectes del que s’estableix en els Plecs.  
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

5.2.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d'Habitatge  
 
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 profess ional necessària per a realitzar la prestació.  

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament amb observacions.   
 

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

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

Articles 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 de forma anticipada a càrrec del pressupost 2023, 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 

Servei d’habitatge 

2023 
70333000-4 152_22799  G02690253 

Associació 
Social 
House 

11.000 2.310 13.310 

 

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  
 

 
5.3.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
simplificada de les obres del Projecte d'urbanització dels entorns de la zona esportiva (POUSC 

2020-2024), segons projecte modificat.  
 
Antecedents  

 
Resulta necessari iniciar els tràmits per la realització de les obres contemplades en el projecte 
d'urbanització dels entorns de la zona esportiva (projecte modificat el novembre de 2022), redactat 

per l’arquitecte Sr. Santiago Prat Gual per encàrrec de l’Ajuntament de Breda. 
 



 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l'article 13 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. 
 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 

regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert,  tramitació simplificada, amb un únic 
criteri d’adjudicació: el millor preu.  
 

Vist que consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció i l’informe de fiscalització prèvia 
favorable amb observacions. 
 

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117 La 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació.  

 
Legislació aplicable 
 

La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
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. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de  la Junta de Govern per a la seva 

aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contemplades en el projecte d'urbanització 

dels entorns de la zona esportiva (POUSC 2020-2024), redactat per l’arquitecte Sr. Santiago Prat 
Gual en data novembre de 2022, que te un pressupost d’execució de contracte de 274.935,72 euros 
amb Iva inclòs).  

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada, aplicant un únic criteri d’adjudicació.   

 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de vint dies 
hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui 

presentar la seva proposició per licitar.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342.60900 ordenació zona 

esportiva (PUOSC 2020-2024), en la que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient.  
 
Es condiciona l’adjudicació del contracte i el compromís de la despesa al fet que s’aprovi 

definitivament el projecte executiu de l’obra, que es tramita de forma simultània a l’expedient de 
contractació.  
 

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

 
 
5.4.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació  

simplificada abreujada de les obres pendents de finalitzar de la urbanització de la UA16 - 
Sector Industrial Sud de Breda. 
 

Antecedents  
 
Resulta necessari iniciar els tràmits per la realització de les obres contemplades en la memòria 

valorada redactada pels serveis tècnics municipals que fou aprovada definitivament per Decret 
d’Alcaldia núm. 2022DECR000893 de data 3 d’octubre de 2022 (BOP de 13.10.2022). 
 



 

Les esmentades obres tenen per objecte executar l’obra civil que manca per finalitzar la urbanització 
de la UA16 Sector Industrial Sud de Breda. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l 'article 13 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. 
 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 

regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert, tramitació simplificada abreujada, 
amb un únic criteri d’adjudicació: el millor preu.  
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117  la 

Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació.  
 

Legislació aplicable 
 
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.  

 
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. 

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

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contemplades en la memòria valorada 
redactada pels serveis tècnics municipals que fou aprovada definitivament per Decret d’Alcaldia núm. 

2022DECR000893 de data 3 d’octubre de 2022, que te un pressupost d’execució de contracte de 
23.234,01 euros amb Iva inclòs).  
 

Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada abreujada, aplicant un únic criteri 
d’adjudicació.  

 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 10 dies 
hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui 

presentar la seva proposició per licitar.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 60901 OBRES 

D'URBANITZACIO UA16 en la que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
5.5.- Aprovar la justificació presentada i autoritzar el pagament restant, de  la subvenció 
nominativa de l'Institut Escola Montseny, pel 2022 

 
Antecedents  
 

La Junta de Govern Local, de 15 de març de 2021, va aprovar concedir una subvenció de 4.000,00€, 
en el pressupost municipal de l’any 2022, a l’Escola Montseny pel desenvolupament del Projecte de 
renovació de l'equipament informàtic del centre.  

 
La Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2022 considerava no adequada la justificació 
presentada pel centre educatiu i establia un període d’esmena en el que les responsables del centre 

han presentat nova documentació per a justificar els 4.000,00€ concedits per a l’anualitat 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 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 municipal de subvencions. 
 

Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la justificació de la subvenció, concedida a l’Institut Escola Montseny, amb CIF 

Q1700714G, pel desenvolupament del Projecte de renovació de l'equipament informàtic del centre.  
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament de 1.200,00€, corresponents a la 

resta de la subvenció concedida, a l’Institut Escola Montseny, amb CIF Q1700714G, de l’aplicació 323 
4800301 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  
 
 

5.6.- Aprovar l'obertura de l'expedient de contractació del servei de manteniment preventiu de 
les instal·lacions de climatització del centre cívic de Breda, mitjançant procediment obert 
simplificat- abreujat. 

 
Antecedents  
 

Per l’Alcaldia s’ha informat sobre la necessitat de realitzar la contractació de: 
 

Tipus de contracte: SERVEIS 

Objecte del contracte: SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS QUE INTEGREN 

LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC.  

Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 

Codi CPV: 50324200-4 Serveis de manteniment preventiu.  

Valor estimat del contracte: 5.400,00 euros més IVA (1.350,00 €/any + IVA) 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 2.700,00 euros (més IVA)  

Durada de l'execució: 2 ANYS 

Prorrogues prevista: 2 ANYS (Total màxim 4 anys – pròrrogues anuals, d’atorgament facultatiu per 

l’Ajuntament però obligatòries pel contractista.  

 

El contracte es justifica pel fet que té la necessitat de disposar d’un servei de manteniment preventiu 
dels equips que integren les instal·lacions de climatització del Centre cívic 1 d ‘octubre de 2017.  
 

Fins a data 31 de gener de 2023, l’Ajuntament té subscrit un contracte administratiu i cal que es 
procedeixi a licitar de nou d’acord amb els procediments previstos a la legislació de contracte del 
sector públic.  

 
L’Ajuntament de Breda no té en la seva plantilla de personal cap funcionari ni empleat públic que 
disposi de la competència professional per portar a terme el servei i per tant resulta necessari 



 

contractar el servei a un/a professional o empresa del sector suficientment capacitat/da per assumir 
les tasques que es requereixen.  
 

A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a 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. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia.  

 
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.- Aprovar l’expedient de contractació anticipada del servei de manteniment preventiu i 

correctiu urgent de les instal·lacions de climatització del centre cívic de Breda,  i convocar la seva 
licitació mitjançant un procediment obert simplificat- abreujat, valorant l’oferta econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb diversos criteris d’adjudicació. 

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte administratiu.  

 
Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’anunci en el Perfil de 
contractant, per tal que durant el termini de quinze dies hàbils es puguin presentar proposicions i 

ofertes per part dels licitadors.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’estableixen i 

aprovar la despesa de caràcter plurianual, d’acord amb el següent quadre:  
 

ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA IMPORT 

2023 333 213.00 1.497,37 € 

2024 333 213.00 1.633,50€ 

2025 333 213.00 136,13 € 

 
Condicionar la disposició i compromís de la despesa a l’efectiva consolidació del crèdit en el 

pressupost de l’exercici 2023 i següents.  
 
Cinquè.- Nomenar el regidor responsable de l’àrea de serveis municipals, Sr. Josep Amargant, 

responsable del contracte als efectes del que s’estableix en els Plecs.  
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

5.7.- Renovar la contractació de la pòlissa d’assegurança que cobreix els voluntaris de 
Protecció Civil de l’Ajuntament de Breda pel període 24/01/2023 a 24/01/2024 
 

Antecedents 
 
En data 23 de gener de 2023 venç la pòlissa d’assegurança d’accidents col·lectiu.  

 
La corredoria d’assegurances RIBAS MOTJE ROMAGUERA S.L. (B17467911), ha presentat una 
proposta molt avantatjosa per aquesta assegurança, de la companyia ALLIANZ SEGUROS 

(A28007748), import total: 75,78 euros. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb observacions.  

 
Legislació aplicable 
 

L’article 25.1.a) 1er. i l’article 26.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic, configuren el contracte com privat.  
  

Els contractes privats que subscriguin les administracions públiques es regeixen, quant a la seva 
preparació i adjudicació per la Llei de contractes del sector públic  i per les seves disposicions de 
desplegament. Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel 

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

 
Primer.- Adjudicar de forma anticipada, el contracte d’assegurança d’accidents col·lectius, pel 
període 23/01/2023 a 23/01/2024, per un import de 75,78 euros a favor de ALLIANZ SEGUROS 
(A28007748). 

 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
920_22400 del pressupost per l’exercici 2023, condicionant la disposició de la despesa a l’efectiva 

consignació pressupostaria a càrrec de del pressupost 2023.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 

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

Cinquè.- Facultar l’alcalde per formalitzar la nova pòlissa i tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per dur a terme aquest acord. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

5.8.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'educació per adequar l'accés a la cuina de 
l'Institut Escola Montseny 
 

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 press upost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 

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

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

 



 

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Construcció de 
rampa d’accés a la 

cuina de l’Institut 
Escola Montseny 

45232200-

4 

323 

6320000  
B66556804 

Ideal King 
Projects 
SL 

1.510,00€ 21% 1.827,10€ 

Instal·lació d’un 
porter automàtic a la 

porta de la cuina de 
l’Institut Escola 
Montseny 

45262521-
9 

323 
6320000 

B66556804 

Ideal King 

Projects 
SL 

761,00€ 21% 920,81€ 

     2.271,00€ 21% 2.747,91€ 

 
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  
 
 

5.9.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'educació per a la col·locació d'un voladís 
a l'Institut Escola Montseny 
 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Col·locació d’un voladís 
autoclau sobre la porta 
d’accés al gimnàs de 

l’Institut Escola 
Montseny 

45420000-
7 

323 
6320000 

77908911E 
Joan 
Vilamala 

Soler 

2.144,00€ 21% 2.594,24€ 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

6.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el  president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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