
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE GENER DE 2023 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2023000004 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 de gener de 2023 

Hora d’inici: 20:45 h 
Hora de fi: 21:00 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 

 
Meritxell López i Rion, Secretària – interventora accidental 
  

 
Desenvolupament de la sessió 
 
Una vegada comprovada pel/per la secretària-interventora accidental 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 JGL2023000002 i 
JGL2023000003, del 9 i 16 de gener de 2023, respectivament 
 

Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries  de la 
Junta de Govern anteriors JGL2023000002 i JGL2023000003, del 9 i 16 de gener de 2023. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Aprovar pròrroga del Contracte de neteja de les instal·lacions municipals de l'ajuntament 
de Breda. 
 

Antecedents  
 
Per Decret d’alcaldia núm. 100, de data 11 de febrer de 2021, es va adjudicar el contracte del servei 

de neteja de les instal·lacions municipals a l’entitat NETEGES CORAL S.L. , amb CIF B59129577, 
d’acord amb els següent preu anual:  
 

- 125.606,89 euros, i 26.377,44 euros corresponents a l’ Impost sobre el Valor Afegit.  
 
En el Plec de condicions econòmiques, a la Clàusula 7. Durada del contracte estableix:  

 
“El termini d’execució i lloc d’execució serà:  
 

Termini d’execució 2 anys  
 
La durada del contracte es comptarà a partir de l’endemà al de la formalització del contracte o des de 

la data fixada en el document contractual.  
 
Es preveu formalitzar-lo amb efectes del dia 1 de febrer de 2021. 

 
 El contracte es podrà prorrogar pel termini màxim de tres (3) anys, sempre que les seves 
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes.  

 



 

La pròrroga s’acordarà d’any a any per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, 
sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte.  

 
El termini màxim de durada del servei serà de cinc (5) anys, incloent la pròrroga.  
 

La durada del contracte quedarà condicionada a l’existència de consignació pressupostària adequada 
i suficient en cada exercici pressupostari.” 
 

Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia emès pel secretari-interventor. 
 
Legislació aplicable 

 
Els articles de 19 al 22, 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124, 131 a 159 i 317 i les Disposicions 
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de 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 per Reial  
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (articles vigents a partir 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. 

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu de Comú de les Administracions 
Públiques. 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el present contracte.  

El Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el present contracte. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar la concessió d’una primera pròrroga per un any de contracte del servei de neteja de 
les instal·lacions municipals, a l’empresa NETEGES CORAL S.L. amb CIF B59129577, per un preu 
anual de 125.606,89 euros, i 26.377,44 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 
Segon.- Establir la durada del contracte fins el 14 de març de 2024, amb les mateixes condicions i els 
mateixos termes pactats en el contracte inicial.  

 
Tercer.- Notificar a NETEGES CORAL S.L. amb CIF B59129577, com a adjudicatària del contracte, 
la present resolució 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

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

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

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

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

l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les B ases 
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 de la Secretaria-intervenció de la corporació que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 



 

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

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

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

 
Articles 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 

Press. 65  

Finestres i porta 
d’entrada al 
pavelló rosa 

45421130-
4 

3230 63200 77892448G 
Josep 
Pujolràs 

Masó 

18.729,00€ 21% 22.622,09€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Promoció Econòmica 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 

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

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

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

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe de la Secretaria-intervenció de la corporació que acredita que el 

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

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

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



 

 
Legislació aplicable  
 

Articles 17, 25.1.a), 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reimpressió del mapa 
turístic i excursionista 

del municipi de Breda 

79810000-
5 

9200 22602  39368801T 
Salvador 
Salas 

Oliveras 

890,00€ 4% 925,60€ 

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

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

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

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

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

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 

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

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

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

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe de la Secretaria-intervenció de la corporació que acredita que el 

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

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

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

Legislació aplicable  
 
Articles 17, 25.1.a), 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 

públic.  
 
 



 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Lloguer 

ambulància 
Carnaval 
2023 

85143000-
3 

3386 22609 B08267122 

BLUE 

MOBILITY & 
HEALTHCARE 
SERVICES SL 

862,50€ EXEMPT 862,50€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Cultura 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de Cultura la contractació menor d’una actuació per a la celebració de 

la festivitat de Sant Hipòlit. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un 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.   

 
Des de la Secretaria – intervenció de la corporació s’ha informat que el contracte que es proposa 
adjudicar queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació 

pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent de l’exercici 2023. 
 

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

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

 
Articles 17, 25,1, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  

De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 

específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant -se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 

per el dret privat.  
 
 

 
 



 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Concert Aigua Sant 
Hipòlit 

92312130-
1 

3340 22609  20039736C 
Joan Peiró 
Aznar 

600,00€ 21% 726,00€ 

 

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  
 

 
7.0.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l’àrea de Festes 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Llums Nadal vials, 
places i façanes 
edificis públics 

31522000-

1 
3386 22609 B65431090 

Proyectos e 
instalaciones 
técnicas led SL 

450,00€ 21% 544,50€ 



 

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

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

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

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

 
 
8.0.- Assumptes urgents 

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

 
 
8.1.- Aprovar el Projecte cultural Breda 2023 proposat des de la direcció del Museu municipal 

Josep Aragay 
 
Antecedents 

 
L’àrea de Cultura de la corporació proposa l’aprovació del Projecte cultural Breda 2023, redactat pel 
director del Museu Municipal Josep Aragay, que recull les exposicions previstes per aquest any al 
Museu Municipal Josep Aragay i al Centre Cultural i d’Informació Turística els forns. 

 
El Museu ha programat quatre exposicions temporals, dues de les qual han estat organitzades amb 
altres museus com el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella d’Arbúcies i la Fundació Rafael 

Masó de Girona i les altres dues són de producció pròpia.  
 
El detall del pressupost per a l’execució de les exposicions previstes és:  

 

DESPESES DETALLADES Import (€) 

Xavier Monsalvatje, en terra de gestes i de beutat 
 Transport de les obres de Girona a Breda 847,00 

Adquisició de 46 exemplars del Llibre Xavier Monsalvatje, en terra de gestes i de beutat - 
catàleg exposició 1.243,84 

Comissariat Josep Pujol  605,00 

Import total 2.695,84 

El llibre de la Selva 
 Disseny gràfic i impressió de 8 globus tipus còmic 1.026,08 

Disseny gràfic i impressió de 6 personatges còmic 1.058,75 

Import total 2.084,83 

50 anys de la mort de Josep Aragay 
 Disseny i impressió de 10 plafons 1.978,35 

Disseny i impressió d'1 rollup 237,00 

Disseny i impressió de 4 carteles 316,17 

Import total 2.531,52 

Del món terrisser a la ceràmica industrial. El cas Aragay 
 Producció industrial 2.101,77 

Ceràmica decorativa 2.101,77 

Els forns 2.485,34 

Import total 6.688,88 

Despesa total en activitats previstes 14.001,07 

 
Per tal de fer front a la despesa prevista, tot i disposar en pressupost municipal de partida suficient 

per assumir-la, es pretén sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona en el marc de subvencions 
per la foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines.  
 

Consta en l’expedient informe emès per part de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 



 

Legislació aplicable 
 
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.  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  

 
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 el Projecte cultural Breda 2023 proposat des de la direcció del Museu municipal 
Josep Aragay amb el vistiplau de la regidoria de Cultura. 

 
Segon.- Autoritzar la despesa detallada d’activitats repartida de la següent manera entre les 
aplicacions del pressupost municipal 2023: 

 

Concepte Import Aplicació pressupostària 

Activitats – Museu Josep Aragay 6.000,00€ 3341 22609 

Activitats culturals 8.001,07€ 3340 22609 

 
Tercer.- Instar a l’àrea de Cultura a iniciar els procediments de contractació necessaris per a la seva 
execució i a la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona per tal de cofinançar-lo. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.2.- Aprovació de la certificació número 4 i preus contradictoris de les obres d'urbanització de 

la zona esportiva 
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local de datat 4 d’abril de 2022 va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per 
l’execució del projecte d’urbanització dels entorns de la zona esportiva a Girodservices SL. En data 

20 d’abril de 2022 es va signar el contracte administratiu per part del contractista. 
 
Per Junta de Govern de data 11 de juliol de 2022 es va aprovar la certificació núm.  1 per un import de 

6.347.75€. 
 
Per Junta de Govern de data 25 de juliol de 2022 es va aprovar la certificació núm.  2 per un import de 

29.423,07€. 
 
Per Junta de Govern de data 22 d’agost de 2022 es va aprovar la certificació núm. 3 per un import de 

5.646,62€. 
 
En data 7 de desembre de 2022 RE núm. E2022005403, el Sr. Santi Prat Gual, director d’obres, i en 

representació de l’empresa adjudicatària, presenta la certificació de les obres núm. 4 i acta de preus 
contradictoris núm. 1 per un import de 5.759,60€.  
 

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

 
Article 198 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.- Aprovar la certificació número 4 i l’acta de preus contradictoris núm. 1 de les obres per 

l’execució del projecte d’urbanització dels entorns de la zona esportiva per un import de 5.759,60€. 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement de l’obligació de pagament a favor de Girodservices SL a càrrec 

de l’aplicació pressupostaria 342 60900. 
 



 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la direcció d’obres i al Departament de 
Presidència de la Generalitat en el marc del PUOSC 2020-2024.  
 

Quart..- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
8.3.- Aprovar l'Annex 5 del Conveni marc per a la col·laboració en matèria de controls 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de 

suport amb l'ajuntament de Breda. 
 
Antecedents  

 
El resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies urbanes demostra la 
significativa participació dels excessos de consum de drogues en conductors en la producció 

d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit.  
 
Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Breda consideren aconsellable vigilar i 

controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar els nivells de 
seguretat viària.  
 

A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració 
mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de kits de detecció de substàncies 
estupefaents, el material de suport i la prova de contrast en el laboratori, si escau, a l'Ajuntament de 
Breda.  

 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en conductors i 
conductores que circulen per les vies públiques urbanes de Breda.  

 
Legislació aplicable 
 

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
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. 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serve is dels ens 
locals. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya i disposicions complementàries.  
 

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’Annex 5 del Conveni marc per a la col·laboració en matèria de controls 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport 
amb l'ajuntament de Breda, en els termes en què figura en l’expedient amb la redacció que ha 

continuació es recull: 
 
“ANNEX 5  

 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS 
D’ESTUPEFAENTS AMB APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES 

ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT AMB L'AJUNTAMENT DE BREDA  
 
REUNITS  

 
D'una banda, el senyor Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit.  
De l’altra, el senyor Dídac Manresa Molins, alcalde de l'Ajuntament de Breda.  

 



 

ACTUEN  
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 

administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 16 
de juny de 2021.  
El segon, en representació de l'Ajuntament de Breda, de conformitat amb l'article 21.1 b de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.  

Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de 
col·laboració.  
 

MANIFESTEN  
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies urbanes 

demostra la significativa participació dels excessos de consum de drogues en conductors en la 
producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit.  
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Breda consideren aconsellable vigilar i 

controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar els nivells de 
seguretat viària.  
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de c ol·laboració 

mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de k its de detecció de substàncies 
estupefaents, el material de suport i la prova de contrast en el laboratori, si escau, a l'Ajuntament de 
Breda. Aquesta col·laboració es subjecta als pactes següents. 

 
PACTES  
 
1. Objecte  

 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en conductors i 
conductores que circulen per les vies públiques urbanes de Breda. Per aquest motiu, el Servei Català 

de Trànsit assigna la quantitat d’1 k it anual de detecc ió de substàncies estupefaents, el material de 
suport corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si escau, d'acord amb el que 
s'estableix en el pacte segon.  

 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit  
 

Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei 
Territorial de Trànsit de Girona, es compromet a:  
 

a) Assignar la quantitat d’1 k it anual de detecció de substàncies estupefaents per a  la seva utilització 
per part dels vigilants d'aquest municipi, d’acord amb les disponibilitats existents.  
b) Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub per a la recollida 

de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si escau, fer-se càrrec de la 
confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de referència establert pel Servei Català de 
Trànsit.  

c) No s’assignaran aquests k its quan no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls 
d’estupefaents o es detecti un ús  indegut o per a finalitats diferents de les establertes en aquest 
conveni.  

 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Breda  
 

L'Ajuntament de Breda es compromet a:  
 
a) Destinar els k its de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu de les finalitats que 

persegueix aquest conveni.  
b) Fer un ús correcte del material facilitat.  
c) Fer controls d'estupefaents utilitzant els k its de detecció de substàncies estupefaents i remetent 

puntualment, al Servei Català de Trànsit, els qüestionaris estadístics de substàncies estupefaents 
amb el model que s’adjunta, degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius 
com per als negatius.  

d) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui requerit pel Servei 
Català de Trànsit.  
e) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions prefixades per 

l’Ajuntament.  



 

 
4. Termini de vigència del conveni  
 

La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la seva signatura, 
pròrroga inclosa.  
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o perquè s’hagi 

incorregut en alguna de les causes de resolució següents:  
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se n’hagi acordat 
la pròrroga.  

b) L’acord unànime de les parts.  
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, s’estarà 
al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni.  
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.  

La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos 
mesos d’antelació.  
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc  de col·laboració suposarà automàticament que 

aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els efectes.  
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació 
o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de les parts, a través del 

mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc de col·laboració.  
 
5. Interpretació i jurisdicció  

 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la signatura 
electrònica.  
 

Pel Servei Català de Trànsit Per l’Ajuntament  
Ramon Lamiel Villaró  
Dídac Manresa Molins  

Director Alcalde  
(Per autorització. Resolució de 16 de juny de 2021)” 
 

Segon.- Notificar al Servei Català de Trànsit el present acord, fent tramesa del Conveni degudament 
signat. 
 

Tercer.- Notificar el present acord a la Policia Local de Breda. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

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

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

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

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

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

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   



 

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de 
bosses 

d'escombraries 

19640000-4 342_22110 A58846064 
DISTRIBUIDOR
A JOAN, SA 

1.235,21 21% 1.494,60 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
8.5.- 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 

900l carburant B per 

les màquines de la 
brigada 

09134100-
8 

171_22103 B17292426 
Carburants 
Taravaus, SL 

989,26 21% 1.197,00 

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

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

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

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

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

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contrac te, 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 de la Secretaria-intervenció de la corporació 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 detalla:  

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reparacions en 
parets de l’Institut 
Escola Montseny 

45000000-

7 
3240 21200 B66556804 

IDEAL 
KING 

PROJECTS 
SL 

1.440,00€ 21% 1.742,40€ 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

8.7.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de comunicació i promoció econòmica 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

 
Consta a l’expedient l’informe de la Secretaria-intervenció de la corporació que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 

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

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

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

 
Articles 17, 25.1.a), 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  

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

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



 

 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA TOTAL 

Publicitat 79341000-6 9200 22602 A17374547 Hermes comunicacions SA 1.947,24€ 

Subscripcions 79980000-7 9200 22001 A17374547 Hermes comunicacions SA 1.552,82€ 

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

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

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

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

 
8.8.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per al foment de projectes culturals als museus de 
les comarques gironines de la Diputació de Girona, per al 2023 

 
Antecedents 
 

La Diputació de Girona té aprovada una convocatòria de Subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines (2023) 
 

Des de la Direcció del Museu Municipal Josep Aragay s’ha redactat el Projecte Cultural Breda 2023 
que recull les exposicions previstes per aquest any al Museu Municipal Josep Aragay i al Centre 
Cultural i d’Informació Turística els forns. 

 
El Museu ha programat quatre exposicions temporals, dues de les qual han estat organitzades amb 
altres museus com el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella d’Arbúcies i la Fundació Rafael 

Masó de Girona i les altres dues són de producció pròpia, amb una despesa total de 14.001 ,07€, 
segons el detall de despeses següents: 
 

DESPESES DETALLADES Import (€) 

Xavier Monsalvatje, en terra de gestes i de beutat 

 Transport de les obres de Girona a Breda 847,00 

Adquisició de 46 exemplars del Llibre Xavier Monsalvatje, en terra de gestes  i de beutat 

- catàleg exposició 1.243,84 

Comissariat Josep Pujol  605,00 

Import total 2.695,84 

El llibre de la Selva 
 Disseny gràfic i impressió de 8 globus tipus còmic 1.026,08 

Disseny gràfic i impressió de 6 personatges còmic 1.058,75 

Import total 2.084,83 

50 anys de la mort de Josep Aragay 
 Disseny i impressió de 10 plafons 1.978,35 

Disseny i impressió d'1 rollup 237,00 

Disseny i impressió de 4 carteles 316,17 

Import total 2.531,52 

Del món terrisser a la ceràmica industrial. El cas Aragay 
 Producció industrial 2.101,77 

Ceràmica decorativa 2.101,77 

Els forns 2.485,34 

Import total 6.688,88 

Despesa total en activitats previstes 14.001,07 

 
Per al finançament de la despesa total es proposa la sol·licitud d’una subvenció d’11.200,86€  
 



 

Legislació aplicable 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 

Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona 
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 
 
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 d’11.200,86€ per al finançament del Projecte cultural 
Breda 2023, a la Diputació de Girona en el marc de les subvencions per al foment de projectes 

culturals als museus de la comarques gironines. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert en la convocatòria. 

 
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 

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

 
 
8.9.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció exclosa de concurrència pública a DIPSALUT pel 
desenvolupament del projecte de Viles pel Benestar 2023 

 
Antecedents 
 

La corporació ha aprovat la contractació de la intervenció de Viles pel benestar 2023 per a la 
capacitació emocional dels agents comunitaris i comunitàries per un import total de 9.965,00€ 
 

Per tal de cofinançar el projecte es pretén sol·licitar a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, una subvenció exclosa de concurrència pública de 4.982,50€, atès que es 
considera que l’objecte subvencionable no es pot incloure en cap dels programes actua ls de la 

Dipsalut i alhora que generarà una gran millora en la salut i el benestar emocional del municipi.  
  
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 4.982,50€, com a exclosa de concurrència pública a 

Dipsalut, pel finançament del projecte Viles pel Benestar 2023. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

8.10.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d'Obres 
 
Antecedents 

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

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 



 

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

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

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Estudi geotècnic per la 
construcció de la 

comissaria 
 

71332000-

4 
1320 62200  40319221Z 

Toni 
Rodríguez 
Pérez 

850 178,50 1.028,50 

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

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

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

 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

9.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 

 
 
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària-interventora accidental, 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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