
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2023 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2023000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 de febrer de 2023 

Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 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 per la secretària 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 JGL2023000004 i 

JGL2023000005, del 23 i 30 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 Local JGL2023000004 i JGL2023000005, del 23 i 30 de gener de 2023. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
2.0.- Aprovar l'obertura de l'expedient de contractació de l'obra ordinària del Projecte de 
restauració i consolidació estructural de la Masia de Cal Batlle.  

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat per realitzar la contractació de:  
 

Tipus de contracte: Obres 

Objecte del contracte: Execució del projecte de restauració i consolidació estructural de la Masia de 
Cal Batlle. 

Procediment de contractació: Obert simplificat 

Codi CPV: 45200000-9 - Treballs generals de construcció d’immobles i obres  
d’enginyeria civil. 

Valor estimat del contracte: 223.008,37 euros 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 223.008,37 euros 

21% IVA inclòs: 46.831,76 euros 

Total pressupost d’execució: 269.840,13 euros  

Durada de l'execució: 5 mesos 

  
Necessitat a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació:  
 

Es proposa iniciar l’execució del projecte de restauració i consolidació estructural de la 
Masia de Cal Batlle, que té un pressupost d’execució per contracte de 269.840,13 € (IVA inclòs), i que 
va ser aprovat inicialment mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 

2022.  



 

 
El projecte detalla les obres de consolidació estructural de la Masia de cal Batlle. Concretament 
contempla l’establiment dels paràmetres bàsics generals per a la reforma de la masia. Degut al cost 

important de la completa rehabilitació, es desenvolupa la primera fase de l’actuació, la qual 
contempla, per tal d’evitar la contínua degradació de l’edifici, la consolidació estructural de l’edifici, en 
què es refan tots els forjats interiors, es fa la coberta nova i es reparen i regularitzen les façanes 

exteriors 
 
A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedi t a elaborar un Plec de Clàusules Econòmic-

administratives particulars que han de regular el procediment d’adjudicació de contracte. 
 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició. 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les ofertes més avantatjoses  

s'atendrà a un sol criteri d'adjudicació, el preu. 
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Dispos icions 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 d'obres  del projecte de restauració i consolidació 
estructural de la Masia de Cal Batlle, i convocar la seva licitació mitjançant un procediment obert 
simplificat, valorant l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb un sol criteri d'adjudicació.  

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres. 
 

Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’anunci en el Perfil de 
contractant, per tal que dins el termini de 20 dies naturals comptats a partir de 
l’endemà al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant, es puguin presentar 

proposicions i ofertes per part dels licitadors. 
 
No obstant, l’adjudicació del contracte es condiciona a la prèvia i efectiva aprovació definitiva del 

projecte i a la preceptiva incorporació de romanents de crèdit a càrrec del pressupost de l’exercici 
2023 i a la confirmació del finançament afectat.  
 

Quart.- Autoritzar la despesa de 269.840,13 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 336 
6320000.  
 

Cinquè.- Comunicar l’obertura de l’expedient a la Diputació de Girona (Presidència) atès que aporta 
un cofinançament de capital de 120.000 euros per l’execució del projecte. 
 

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

 
 



 

3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis infantils de l'àrea de festes per l'actuació del 
Carnaval infantil 2023 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació d’animació infantil pel 

Carnaval. 
 
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 proposen 

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 

ANIMACIÓ 

INFANTIL 
ESCALIFESTA 
Carnaval infantil 

92312240-5 3386 22609  B64557960 
Oh Show & 
Events S.L. 

925,00 21% 1.119,25€ 

 

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
 
 



 

 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea des Festes per a la rua del 
Carnaval d'adults 2023 

 
Antecedents 
 

Es proposa des de la regidoria de Festes la contractac ió menor d’una actuació d’un DJ per la rua de 
Carnaval de dissabte a la tarda-vespre. 
 

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 proposen 
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 contracte s 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 dis posar 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

DJ per la Rua de 
Carnaval d’adults 

92312251-
5 

3386 22609 45549132R 
Josep Ruiz 
Baez 

1.675,00€ 21% 2.026,75€ 

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

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

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

 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant.   
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

 
 
 



 

5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Cultura per a la celebració de 
Sant Jordi 
 

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

Sant Jordi. 
 
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 proposen 

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 Jun ta 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 se güents 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 

Acte Camins 

del Paradís 

92312240-

5 
3340 22609 G05460621 

Ass. Bubulina 

Lletra i Escena 
500,00€ Exempt 500,00€ 

 
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  

 
 
 

 
 



 

6.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes, per la Festa Major 
  
Antecedents 

 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació teatral per la Fes ta 
Major. 

 
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 proposen 
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 

Espectacle teatral 
Clochard per la Festa 

Major 2023 

92312110-
5 

3385 22609  B59026161 
Mosica 
Mix SL 

2.450,00€ 21% 2.964,50€ 

 
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  

 
 
 

 
 



 

7.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la Regidoria de Serveis 
 
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 

Manteniment 

parallamps 2023 
45312310.3 9200.22799 B08325482 QUIBAC SL 541,08 115,27 656,35 

 
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.- 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 empresar i amb capacitat d’obrar i 
que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.    
 

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

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

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  

 

CONCEPTE 
CODI_CP
V 

APLICA
CIÓ 

CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Serveis de publicitat de Fires 
i activitats culturals i 
patrimonials 
 
GRUP SOM ABACUS 

79341000
-6 

9200 
22602 

F08226714 
ABACUS 
SCCL 

2.000,00€ 21% 2.420,00€ 

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

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

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

 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

9.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'Educació 
 
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 pre ssupost, 

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 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 

Reposició de vidre 
trencat a l’Escola 

Bressol 

44221111-
6 

3230 21300  A08722076 
Cristallera 
Morató SA 

569,64€ 21% 689,26€ 

 
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  

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

 
Antecedents 
 

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

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

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

factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de docum entació 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 següen ts 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 
papereres i pilones 

per la via pública 

34928400-
2 

1532_21000 B65916223 
Ado Urban 
Furniture, SL 

1.045,60 21% 1.265,18 

 
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  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de 
papereres de fusta 

34928400-
2 

1532_21000 B59987529 
Benito Urban, 
SLU 

1.105,76 21% 1.337,97 

 

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  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Compra de 
senyals de 

trànsit 

34928470-
3 

1532_21000 B62175575 
Serveis vials 
del Vallés, SL 

1.848,21 21% 2.236,33 

 



 

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  
 

 
13.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2023 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 24 de gener de 2023, va aprovar la 
convocatòria en règim de concurrència no competitiva per la concessió de subvencions dins del 
programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2023. 

 
Es preveu una subvenció total pel municipi de Breda de 93.016,62€ que es reparteixen de la següent 
manera: 

 
- Fons de cooperació econòmica: 76.611,35€ es pot destinar a despeses en inversions reals i 

transferències de capital en obres de competència municipal i/o a despeses en béns corrents 
i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris.  

 
- Fons de despeses culturals: 13.519,65€ s’ha destinar obligatòriament a despeses culturals.  

 

- Fons noves tecnologies: 2.085,62€ referent a la renovació de maquinari i xarxes i/o 
programari. 

 

- Fons camins: 800,00€ per actuacions en camins municipals a d’ús públic general.  
 
El termini establert per a la presentació de sol·licituds comença l’1 de febrer i acaba el 15 de març.  

 
Atesa l’obligatorietat de les administracions locals de prestar els serveis de manteniment d’enllumenat 
de vials públics, es pretén destinar 48.000,00€ a les despeses generades en aquest concepte. 

 
La resta de l’import concedit pel Fons de cooperació econòmica 28.611,35€ es destinarà a inversió en 
equipaments esportius. 

 
El Fons de despeses culturals, amb un import de 13.519,65€, s’ha previst repartir-lo de la següent 
manera: 

Contractació Escènics         2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura       1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 

 
I es destinarà als objectes previstos en les bases dels fons les subvencions de noves tecnologies i 
camins. 

 
Legislació aplicable 
 

D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que accepti que els fons concedits a Breda es reparteixin 
de la següent manera: 

 



 

Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic   48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius – Gespa del camp de futbol 28.611,35€ 

 
Fons per despeses culturals 
Contractació Escènics          2.027,95€ 

Biblioteques i sales de lectura        1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural        10.139,73€ 
 

Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari      2.085,62€ 
 

Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general     800,00€ 
 

Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 
bases reguladores de la subvenció. 
 

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  
 

 
14.0.- Acceptar la subvenció concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'actualització 
del Pla Director de millores a realitzar a l'Abastament d'aigua potable de Breda 
 

Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia 2022DECR000678, de 3 d’agost, es va aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 

13.013,55€ per a l’actualització del Pla Director de millores a realitzar a l’Abastament d’aigua potable 
de Breda, a l’Agència Catalana de l’Aigua, per la que es preveu una despesa de 14.459,50€ 
(11.950,00€ + IVA). 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt definitivament, en data 18 de gener de 2023, l’atorgament de 
les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 

competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i 
l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, feta pública per Resolució 
ACC/1741/2022, de 3 de juny per la que s’atorga a aquesta Corporació la subvenció següent: 

 

Expedient Ens sol·licitant Títol 

PDR004/22/000252 Ajuntament de Breda Redacció i actualització del Pla Director del 
servei municipal d'abastament d'aigua 

Pressupost elegible de 
redacció 

Import de subvenció 
proposat 

Percentatge de 
subvenció màxim 

Puntuació 

11.950,00€ 10.755,00€ 90,00% 33 

 

La Base 1 de les reguladores estableix en el punt 1.3 que: Les inversions objecte de subvenció s'han 
de realitzar i justificar en el període comprès entre l'endemà de la publicació de la convocatòria al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 18 mesos a comptar de l'endemà de la notificació de 

l'atorgament de la subvenció de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.  
 
Legislació aplicable 

 
Resolució ACC/605/2022, de 4 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de 
l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als 

ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del 
servei municipal d'abastament d'aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de 
les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  

 
Resolució ACC/1741/2022, de 3 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió 
d'una línia de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per 

sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei municipal 
d'abastament d'aigua (ref. BDNS 631383). 



 

 
Llei 3/2003, 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.- Acceptar la subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc de la 

convocatòria aprovada per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans 
directors del servei municipal d’abastament d’aigua, en els termes següents  
 

Expedient Títol Import de subvenció 

proposat 

PDR004/22/000252 Redacció i actualització del Pla Director del servei 
municipal d'abastament d'aigua 

10.755,00€ 

 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Notificar a Abastaments d’Aigua del Tordera, SL, amb NIF B17492265, la concessió per tal 

que puguin redactar el document d’actualització del Pla director de millores a realitzar a l’abastament 
d’aigua potable de Breda, objecte de la subvenció.  
 

Informant-los que caldrà justificar la subvenció acreditant l’actualització, la seva aprovació pel Ple de 
la corporació i certificar l’aprovació corresponent, en el termini de 18 mesos a comptar de l'endemà de 
la notificació de l'atorgament de la subvenció. 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
15.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses d'organització d'esdeveniments de 
caràcter firal per a l'edició d'enguany de la Fira del Monestir 

 
Antecedents  
 

Enguany es celebra la sisena edició de la Fira del Monestir amb la voluntat que els bredencs i les 
bredenques rememorin una part essencial de la seva identitat  i que qui ens visiti conegui el monestir 
com un dels trets distintius pel desenvolupament i creixement del municipi.  

 
La Fira del Monestir gira a l'entorn de la temàtica de la vida monacal, atès que el municipi de Breda es 
va formar al voltant d'un monestir benedictí. En aquest sentit, a la fira s'hi pot trobar la venda de 

productes fets en monestirs i convents que encara funcionen en  l'actualitat, així com parades 
diverses d'artesania. Amb motiu de la fira s'organitzen un seguit de conferències relacionades amb el 
món monàstic, visites guiades al patrimoni arquitectònic bredenc, exposicions i tallers  de recreació 

històrica. Com que el monestir benedictí de Sant Salvador de Breda va ser fundat per la família 
vescomtal dels Cabrera, a la fira es busca remarcar aquest lligam i és útil per relacionar el patrimoni 
arquitectònic de Breda amb altres elements singulars del territori com poden ser el Castell de 

Montsoriu i Hostalric.  
 
El pressupost d’organització i desenvolupament de la fira i les activitats que s’hi engloben és de 

18.000,00€ 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat en data 24 de gener de 2023 la 

convocatòria de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal, regulades per les bases publicades, el 10 de febrer de 2021, al BOP de Girona núm. 27. 
 

Valorades les bases i la convocatòria esmentades, atenen que estableixen que les subvencions 
atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i podran finanç ar 
fins a un màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionada.  

 
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.  
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

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. 

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal. 

Convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.  
 

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 9.000,00€, per a l’organització de la 6ª Fira del 

Monestir de Breda, a la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 

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

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa A1 Suport a les despeses derivades de 

la gestió dels equipaments esportius 2023 de la Diputació de Girona  
 
Antecedents 

 
El Servei d'Esports de la Diputació de Girona contribueix al foment i la promoció de l'activitat 
físicoesportiva per la millora de la qualitat de vida com a eina de promoció esportiva, turística, 

econòmica i de cohesió social. 
 
Inclòs en els serveis i activitats del Servei d’Esports trobem el Programa A1. Suport a les despeses 

derivades de la gestió dels equipaments esportius (2023).  
 
Aquest programa té per objecte donar suport econòmic als municipis per al finançament de les 

despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius municipals ubicats a la demarcació de 
Girona. 
 

Són subvencionables les despeses derivades de la gestió de l’equipament esportiu, i concretament: 
- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma 
- Despeses de personal del servei 

- Revisió d’extintors i altres equipaments  
- Despeses de material fungible 
- Despeses de serveis contractats  

 
Aquesta corporació es fa càrrec de les despeses derivades de la gestió dels equipaments del camp 
d’esports, pavelló poliesportiu municipals i les piscines municipals, amb un cost anual superior als 

60.000,00€  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 

municipal i de règim local de Catalunya. 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 

promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.  



 

Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 
l’esport a les comarques gironines. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 5.000,00€ pel Programa A1. Suport a les despeses derivades de 

la gestió dels equipaments esportius (2023) de la Diputació de Girona.  
 
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada.  

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

17.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa A4 Suport a la renovació del paviment 
esport dels equipaments esportius municipals 2023 de la Diputació de Girona 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de gener de 2023, va aprovar la 

convocatòria de subvencions dels diferents programes de suport a l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport, d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en data 
22 de novembre de 2022 i publicades al BOP núm. 23 d’1 de desembre de 2022.  

 
El Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat físiocesportiva i l’esport 
inclou l’A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments  esportius municipals. Amb 
un import màxim de subvenció per actuació de 25.000,00€.  

 
Des de l’àrea d’Esports de la corporació hi ha la previsió de renovar la gespa del camp d’esports 
municipal amb un pressupost de 265.000,00€. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.  

Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 
l’esport a les comarques gironines. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 25.000,00€ pel Programa 4 Suport a la renovació del paviment 

esport dels equipaments esportius municipals (2023) de la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada.  

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 

18.0.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció per a la restauració i conservació d’immobles de 
valor patrimonial a la Diputació de Girona 
 

Antecedents 
 
Actualment s’estan realitzant les obres de la 2a fase del projecte de consolidació de façanes i 

cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda, per un import 
total de 194.095,91€. 
 

Previ a l’inici de les obres s’ha realitzat una intervenció arqueològica per un import de 2.769,69€.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 24 de gener de 2023, va 

prendre l’acord d’aprovar la convocatòria de les subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial per a l’any 2023.  
 

Segons les bases específiques i convocatòria reguladores de subvencions per a la restauració i 
conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les comarques gironines per finançar inversions 
per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per tal de millorar-ne les 

condicions i promoure’n l’estudi i la visita, es considera despesa subvencionable la que de manera 
inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es 
realitzi en el  termini i en les condicions que determinen aquestes bases.  

 
El projecte de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de 
Sant Salvador de Breda compta amb el finançament parcial del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, pel que el cost final de les obres que caldrà que assumeixi la corporació 
local és de 56.497,00€. 
 
I es proposa sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció pel 50% de l’import a assumir.  

 
Legislació aplicable 
 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 

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

Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i conservació de béns immobles 
d’interès patrimonial de les comarques gironines. 

Convocatòria anticipada de de subvencions per a la restauració i conservació de béns immobles 
d’interès patrimonial – anualitat 2023. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció, de 28.248,50€, per a la restauració i conservació 

d’immobles de valor patrimonial a la Diputació de Girona, pel projecte de consolidació de façanes i 
cobertes d’una part dels edificis del Claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda. 
 

Segon.- Tramitar la sol·licitud formal de la subvenció abans del tancament de la convocatòria el 28 de 
febrer de 2023. 
 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

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

assumptes a l’ordre del dia: 
 



 

19.1.- Aprovar la convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda 
per l'anualitat 2023 
 

Antecedents  
 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2022, va 

acordar aprovar la modificació de les Bases reguladores dels pressupostos participatius de Breda.  
 
Aprovada definitivament la modificació de les bases en data 2 de febrer de 2023, segons consta en 

certificació emesa per la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia per part de la Secretaria-intervenció de la 

corporació.  
 
S’ha redactat la convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per 

l’anualitat 2023 en els termes següents:  
 
“Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 

2023 

 
Període de presentació de les propostes: del 13 de febrer al 12 de març  

 
Període de filtratge de propostes: del 13 al 31 de març  
 

Sessions de presentació de propostes: 12 d’abril  
 
Canvis en el pressupost: 7 dies naturals a comptar de l’endemà de la sessió de presentació de  
propostes, fins el 19 d’abril.  

 
Votacions: del 22 d’abril al 21 de maig.  
 

Escrutini i proclamació de resultats: 2 de juny 
 
Implementació de la proposta: anys 2023-2024 

 
Finançament: La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despes es 
Inversions Reals, concretament a l’aplicació 9240_61906 Pressupostos participatius.” 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal  i de règim local de 
Catalunya 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana. 

Articles 58, 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activats i Serveis dels ens locals. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per 

l’anualitat 2023, en els termes establerts en els antecedents. 
 
Segon.- Condicionar l’autorització de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 9240_61906 

Pressupostos participatius a la prèvia formalització del préstec, que en aquest cas opera com a 
finançament afectat a la inversió. 
 

Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència la present convocatòria.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 

acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 
19.2.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria de serveis 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, 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 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 pressupos tària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Baranes a la 
Plaça del 

Convent 

45342000-
6 

1710_21000 J55157119 
Cal Manya, 
SC 

2.588,00 21% 3.131,48 

 
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  

 
 
19.3.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l’àrea de Serveis 

 
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 quali ficats 
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 6 
contenidors de 

vidre 

44613800-
8 

1621 22700 A55054241 
Nora Serveis 
Mediambientals 

1.226,26 257,52 1.483,80 

     17,96 1,80 19,76 

      TOTAL 1.503,56 

 
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 aques t acord.  
 

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

 
 
19.4.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l’àrea de Gove rnació 

 
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 propos ta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Roba per la 

Policia Local 

18100000-

0 
1320 22104  B55257687 

Tottex 

Uniformes SL 
1.824,15 383,07 2.207,22 

 
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  

 
 
19.5.- Adjudicar el contracte del servei de control de plagues  

 
Antecedents 
 

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 27 de desembre de 2022, es va aprovar l’obertura de 
l’expedient de contractació del servei de control de plagues per procediment obert simplificat abreujat,  
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva 

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

 
Dins el termini per a la presentació d'ofertes es varen presentar les següents:  
 

Nom Registre Entrada  

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A E2023000484 

CONTROLPLAGA QUALITY SERVICES, SL E2023000480 

TRAHICSA E2023000462 

ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU E2023000460 

ECADE E2023000421 

ANEMA PLAGAS SL E2023000419 

XPLORAPLAGAS S.L. E2023000395 

EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L. E2023000389 

SUNET PLAGAS SL E2023000381 

SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL AMBIENTAL SL E2023000369 



 

 
Vist que es tracta d’un procediment simplificat abreujat amb diversos criteris d’adjudicació i vistos les 
ofertes presentades pels licitadors que es detallen a continuació, es proposa adjudicar el contracte a 

favor ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU atès que ha resultat ser el licitador més ben 
valorat d’acord amb els criteris de valoració establerts en els Plecs de clàusules que regeixen el 
contracte.  

 

Denominació social Preu IVA exclòs Serveis extres  Certificat 

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A 2351,65 X X 

CONTROLPLAGA QUALITY SERVICES, SL 3096,90 X  

TRAHICSA 2243,53 X X 

ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU 2102,45 X X 

ECADE SENSE ACCÉS   

ANEMA PLAGAS SL 2525,00 X X 

XPLORAPLAGAS S.L. 2600,00 X  

EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L. 2570,08 X X 

SUNET PLAGAS SL 2225,00 X X 

SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL 
AMBIENTAL SL 

2140,00 X  

 
Legislació aplicable 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

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

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

 
Primer.- Aprovar l'adjudicació del contracte del servei de control de plagues a favor ANTICIMEX 3D 
SANIDAD AMBIENTAL SAU amb NIF A82850611, per un preu de 2.102,45 € més 287,54€ d’IVA, tot 

de conformitat amb les determinacions que s’estableixen en els plecs de condicions contractuals.   
 
Prestar les següents millores al servei: 

 
- El compromís de prestar serveis extres no previstos dins les prestacions del contracte pel 

preu indicat en els preus unitaris de serveis que sorgeixen de l’oferta presentada. Aquests 

serveis s’hauran de prestar dins el termini màxim de 24 hores a comptar des del requeriment 
de l’Ajuntament de Breda, i sense cost de desplaçament.  

 

- L’empresa disposa d’un segell o certificació de qualitat, que acredita el compliment de la 
NORMA UNE-EN 16636 Bones pràctiques en els plans de Desinsectació, Desratització i 
Desinfecció per ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU. 

 
El contracte de serveis tindrà efectes a partir del dia 1 de març de 2023 i tindrà una durada de dos 
anys, finalitzant el 28 de febrer de 2025, prorrogable, a petició de l’Ajuntament, per un període de 2 

anys mes, mitjançant pròrrogues anuals. En cas de pròrroga el contracte, aquest es prorrogarà 
anualment pel preu adjudicat calculat en còmput anual.  
 

Segon.- Disposar la despesa total de 1991,65,-€ a càrrec de l’aplicació 3110 21000 (Infraestructures: 
protecció salubritat pública), en la que es preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el 
pressupost de l’any 2023. 

 
Tercer.- Aprovar la despesa anticipada de caràcter plurianual, a càrrec de les següents anualitats i 
imports:  

 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2023 3110 21000 1991,65 

2024 3110 21000 2389,99 



 

2025 3110 21000 398,34 

 

Quart.- Requerir a ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU.  que en el termini de 5 dies hàbils 
procedeixi a acceptar i donar conformitat als presents acords als efectes d’entendre formalitzat el 
contracte administratiu. Els efectes del contracte seran els establerts en els plecs de clàusules 

econòmica administratives que regulen el procediment. 
 
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Josep Amargant, regidor responsable de 

l’àrea de serveis municipals. 
 
Sisè.- Fer públics els presents acords en el perfil del contractant.  

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

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

 
 
19.6.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea Esports 

 
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. 
 

Consta a l’expedient un informe tècnic, de 3 de febrer de 2023, que detalla les actuacions que s’han 
anat realitzant en la instal·lació d’aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu des de l’execució de 
la Reforma de la millora estructural per a la prevenció de la legionel·la al pavelló poliesportiu 

municipal de Breda. Obra realitzada per l’empresa Mateu Nierga, SL. Obra recepcionada el 14 de 
novembre de 2019. I pel que es proposa el següent: 
 

- Sol·licitar a l’empresa Brecubat, SA que especifiqui clarament quina és l’avaria i quins treballs 
s’efectuaran a la sala de calderes. 

- Un cop realitzats els treballs, caldrà aportar fotografia de la instal·lació reparada. Caldrà retirar el 

material substituït i entregar-lo a la brigada.  
- Caldrà reparar l’aïllament en els trams de canonada on ha desaparegut o trencat arran d’anteriors 

reparacions. 

Es recorda que per qualsevol treball en què sigui necessari retirar l’aïllament, un cop finalitzada 
l’obra, caldrà tornar a instal·lar l’aïllament. Els gruixos seran conforme amb el RITE. 

 

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 contrac tació 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 

Reparació del circuit 
d’aigua calenta del 
pavelló poliesportiu 

45212290-

5 
3420 21300 B17937434 

BRECUBAT 

SL 
1.061,33€ 21% 1.284,21€ 

 

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

Tercer.- Notificar a Brecubat SA el present acord, informant-los que cal donar compliment a: 
 
- Especificar clarament quina és l’avaria i quins treballs s’efectuaran a la sala de calderes.  

- Un cop realitzats els treballs, caldrà aportar fotografia de la instal·lació reparada. Caldrà retirar el 
material substituït i entregar-lo a la brigada.  

- Caldrà reparar l’aïllament en els trams de canonada on ha desaparegut o trencat arran d’anteriors 

reparacions. 
 
Recordar que per qualsevol treball en què sigui necessari retirar l’aïllament, un cop finalitzada l’obra, 

caldrà tornar a instal·lar l’aïllament. Els gruixos seran conforme amb el RITE. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i 

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

 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

19.7.- Aprovació de la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L.  del quart trimestre del 
2022 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 

Antecedents 
 
Amb el registre núm. E2023000459, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat la liquidació 

corresponent al quart trimestre del 2022, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 7.797,83 €.  
 

Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 

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

 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al quart trimestre del 2022, per un import total de 7.797,83  €, en concepte 

de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 

seu pagament de 7.797,83 €. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  

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



 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

19.8.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'Educació 
 
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’adjudiqu i 

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 qualific ats 
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 

Taquilles per al 

vestuari del 
personal de 
menjador i cuina del 

servei de menjador 
escolar a l’Institut-
Escola Montseny 

44421722-
4 

3230 63200 F08226714 
ABACUS 
SCCL 

3.452,77€ 21% 4.177,85€ 

 

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  
 

 
 
 



 

 
19.9.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes per Carnaval i la 
Festa Major 

 
Antecedents 
 

Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació de Dj per Carnaval i la 
Festa Major. 
 

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor est imat 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 capaci tat 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 proposen 

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 

Sessió Dj 

Carnaval 

92312251-

5 
3386 22609  

07263553-

S 

Adrià Huix 

Sayols 
450,00€ 21% 544,50€ 

Sessió Dj Festa 
Major 

92312251-
5 

3385 22609 
07263553-
S 

Adrià Huix 
Sayols 

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  
 
 

 
 



 

 
19.10.- Aprovar la sol·licitud d'assistència tècnica per a la redacció d'una memòria tècnica per 
impulsar comunitats locals d'energia en el marc del Pla de serveis d'assistència als 

ajuntaments per a la Transició Energètica i Acció Climàtica de la Diputació de Girona  
 
Antecedents de fet 

 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que 
són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l ’assistència i la cooperació jurídica, 

econòmica i tècnica als municipis. 
 

Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les seves finalitats i 

competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de 
prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local. 

 

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona compta amb un Pla de Serveis d’Assistència als 
ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica  

 

El Pla de Serveis inclou, com a serveis que es presten als municipis gironins, l’assistència tècnica 
necessària per la redacció de memòries tècniques o altres documents similars per impulsar 
comunitats locals d’energia. 

 
Legislació aplicable 
 

Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, que indica que les 
administracions públiques, sempre que sigui possible i adequat, han de posar la informació a 
disposició de la societat en formats oberts. 
Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 

remarca que els ens públics «han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format 
reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat  i promoure la 
interoperabilitat entre les administracions». 

De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient i amb les polítiques 
mediambientals dels poders públics, se n’ha de fer difusió en compliment de la Llei 27/2006, que 
regula els drets d’accés a la informació en matèria de medi ambient. 

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

Primer.- Aprovar la sol·licitud d'assistència tècnica per a la redacció de memòries tècniques o altres 
documents similars per impulsar comunitats locals d’energia en el marc del Pla de serveis 
d'assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i Acció Climàtica de la Diputació de 

Girona. 
 
Segon.- Trametre a la Diputació de Girona la sol·licitud de Pla de Serveis d’Assistència als 

Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

 
19.11.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment preventiu de les instal·lacions de 
climatització del centre cívic de Breda 

 
Antecedents 
 

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 27 de desembre de 2022, es va 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, oferta econòmicament 

més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva licitació. 
 
La licitació es va fer pública en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Breda.  

 



 

Dins el termini per a la presentació d'ofertes es varen presentar les següents:  
 

Nom Registre Entrada  

U3 INSTAL·LACIONS, SL E2023000542 

GRUPO MASTERCOLD E2023000524 

MH MULTITECNIA, S.L E2023000515 

 
Vist que es tracta d’un procediment simplificat abreujat amb diversos criteris d’adjudicació i vistos les 

ofertes presentades pels licitadors que es detallen a continuació, es proposa adjudicar el contracte a 
favor GRUPO MASTERCOLD MANTENIMIENTOS INTEGRALES atès que ha resultat ser el licitador 
més ben valorat d’acord amb els criteris de valoració establerts en els Plecs de clàusules que 

regeixen el contracte.  
 

Denominació social Preu IVA exclòs Serveis correctiu  Certificat 

U3 INSTAL·LACIONS, SL 2.400,00 X  

GRUPO MASTERCOLD 1.800,00 X X 

MH MULTITECNIA, S.L 2.484,00 X X 

 
Legislació aplicable 

 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

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

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

 
Primer.- Aprovar l'adjudicació de la contractació del servei de manteniment preventiu de les 
instal·lacions de climatització del centre cívic de Breda a favor de GRUPO MASTERCOLD SL 

MANTENIMIENTOS INTEGRALES amb NIF B60409281, per un preu de 3.600,00,-€ més 756,00,-€ 
d’IVA, tot de conformitat amb les determinacions que s’estableixen en els plecs de condicions 
contractuals.  

 
Prestar les següents millores al servei: 
 

- Compromís de prestar el servei correctiu per esmenar avaries o incidències urgents a les  
instal·lacions el termini màxim de 8 hores a comptar des de la comunicació de la incidència, i 
sense cost de desplaçament: 

 
- L’empresa disposa d’un segell, certificació de qualitat ISO o equivalent . 

 

El contracte de serveis tindrà efectes a partir del dia 1 de març de 2023 i tindrà una durada de dos 
anys, finalitzant el 28 de febrer de 2025, prorrogable, a petició de l’Ajuntament, per un període de 2 
anys mes, mitjançant pròrrogues anuals. En cas de pròrroga el contracte, aquest es prorrogarà 

anualment pel preu adjudicat calculat en còmput anual. 
 
Segon.- Disposar la despesa total de 1.500,00 € + 315,00 € IVA, a càrrec de l’aplicació 3330 21300, 

en la que es preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el pressupost de l’any 2023.  
 
Tercer.- Aprovar la despesa anticipada de caràcter plurianual, a càrrec de les següents anualitats i 

imports:  
 

ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT € + IVA € 

2023 3330 21300 1.500,00 315,00 

2024 3330 21300 1.800,00 378,00 

2025 3330 21300 300,00 63,00 

 
Quart.- Requerir a GRUPO MASTERCOLD SL MANTENIMIENTOS INTEGRALES que en el termini 

de 5 dies hàbils procedeixi a acceptar i donar conformitat als presents acords als efectes d’entendre 



 

formalitzat el contracte administratiu. Els efectes del contracte seran els establerts en els plecs de 
clàusules econòmica administratives que regulen el procediment.  
 

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Josep Amargant, regidor responsable de 
l’àrea de serveis municipals. 
 

Sisè.- Fer públics els presents acords en el perfil del contractant.  
 
Setè.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació. 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

20.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau. 

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