
 

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

Núm. JGL2023000010 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 de març de 2023 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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 secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser 

iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 

1.0.- Aprovar les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2023000008 i 
JGL2023000009, de 20 i 27 de febrer 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 JGL2023000008 i JGL2023000009, de 20 i 27 de febrer de 2023. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Renovar la contractació de la pòlissa d’assegurança que cobreix els regidors de 
l’Ajuntament de Breda pel període 1/04/2023 a 31/03/2024. 
 

Antecedents 
 
En data 31 de març de 2023 venç la pòlissa d’assegurança d’accidents col·lectiu.  

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

(A28007748), import total: 458,83 euros. 
 
Legislació aplicable 

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

  
Els contractes privats que subscriguin les administracions públiques es regeixen, quant a la seva 
preparació i adjudicació per la Llei de contractes del sector públic  i per les seves disposicions de 

desplegament. Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel 
dret privat. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar de forma anticipada, el contracte d’assegurança d’accidents col·lectius, pel 

període 01/04/2023 a 31/03/2024, per un import de 458,83 euros a favor de ALLIANZ SEGUROS 
(A28007748). 
 

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
9200_22400 del pressupost per l’exercici 2023, condicionant la disposició de la despesa a l’efectiva 
consignació pressupostaria a càrrec de del pressupost 2023.  

 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 

Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per formalitzar la nova pòlissa i tan àmpliament com en dret sigui 

menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
3.0.- Adjudicar la contractació del les obres del Projecte d'urbanització dels entorns de la zona 

esportiva (POUSC 2020-2024), segons projecte modificat. 
 
Antecedents 

 
Mitjançant acord de Junta de Govern de data 27 de desembre de 2022, es va aprovar l ’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i tramitació simplificada de les obres del Projecte 
d'urbanització dels entorns de la zona esportiva (POUSC 2020-2024), segons projecte modificat, 

oferta econòmicament més avantatjosa 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  

ARTEA MEDIAMBIENT, S.L. E2023000623 

COAYPA OBRES I SERVEIS SL E2023000622 

ÀRIDS VILANNA, S.L. E2023000620 

CONSTRUCCIONS FUSTE SA E2023000616 

ASETIC, S.L. E2023000614 

PAVIMENTACIONES, REBAJES Y CONSTRUCCIONES, SA E2023000610 

CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA E2023000606 

GRUP CONSTRUCTOR UNO E2023000590 

MANZANO ARBUCIES SL E2023000568 

 

Vist que es tracta d’un procediment simplificat abreujat amb amb un únic criteri d’adjudicació: el millor 
preu i vistes les ofertes presentades pels licitadors que es detallen a continuació, es proposa 
adjudicar el contracte a favor de ARTEA MEDIAMBIENT, S.L. atès que ha resultat ser el licitador més 

ben valorat d’acord amb el criteri de valoració establert en els Plecs de clàusules que regeixen el 
contracte.  
 

Denominació social Preu IVA exclòs 

ARTEA MEDIAMBIENT, S.L. 194.200,00 

COAYPA OBRES I SERVEIS SL 208.792,09 

ÀRIDS VILANNA, S.L. 220.995,00 

CONSTRUCCIONS FUSTE SA 220.380,29 

ASETIC, S.L. 222.454,17 

PAVIMENTACIONES, REBAJES Y CONSTRUCCIONES, SA 224.996,89 

CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 227.200,00 

GRUP CONSTRUCTOR UNO 224.503,00 

MANZANO ARBUCIES SL 216.199,45 

 



 

En data 22 de febrer amb RE 2023000890, previ requeriment, ARTEA MEDIAMBIENT, S.L. ha 
sol·licitat de presentar la garantia definitiva del contracte mitjançant la retenció, per un valor de 
9.710,00 euros, a la factura de la primera certificació emesa. 

 
Vist que la proposició presentada per ARTEA MEDIAMBIENT, S.L. s’ajusta als requeriments del Plec 
de clàusules econòmica-administratives es proposa la seva contractació en el termes establerts en la 

pròpia proposició de preu i millores ofertes.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 

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). 
 
Plec de clàusules econòmica-administratives. 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels se güents acords: 
 
Primer.- Aprovar l'adjudicació de les obres del Projecte d'urbanització dels entorns de la zona 

esportiva (POUSC 2020-2024) a favor de ARTEA MEDIAMBIENT, S.L. amb NIF B65661183, per un 
preu de 194.200,00,-€ mes 40.782,00,-€ d’IVA, tot de conformitat amb les determinacions que 
s’estableixen en els plecs de condicions contractuals.  

 
El termini d’execució de l’obra serà de cinc (5) mesos, que es comptarà a partir de l'endemà de la 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig de l’obra o des de la data fixada en el document 

contractual. 
 
Segon.- Acceptar la garantia definitiva mitjançant la retenció, per un valor de 9.710,00 euros, a la 

factura de la primera certificació emesa. 
 
Tercer.- Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Sr. Santiago Prat i Gual, en 

qualitat de director facultatiu conforme al que es disposa en els articles 237 a 246 de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 

El director facultatiu i responsable del contracte assumeix el control de l'execució de l'obra, assumint 
la representació de l'Administració davant el contractista; i a més assumeix les funcions derivades del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguret at i 

de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria. 
 
Quart.- Disposar la despesa total de 234.982,00,-€ a càrrec de l’aplicació 3420 60900 en la que es 

preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el pressupost de l’any 2023.  
 
Cinquè.- Fer públics els presents acords en el Perfil del contractant i notificar-ho a l’empresa 

adjudicatària als efectes d’emplaçar-la en el termini de 10 dies hàbils per la formalització del contracte 
administratiu.  
 

Sisè.- Notificar els presents acords al director facultatiu, Sr. Santiago Prat i Gual.  
 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques dels contractes al Registre de Contractes del Sector Públic i a 

la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (programa PUOSC-2024). 
 
Vuitè.- Donar compte de la resolució al serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i 

als efectes pertinents. 
 
Novè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord .. 

 



 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

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

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

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

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

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

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

 
Consta a l’expedient l’informe 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 

Col·locació de xapes 
d’alumini al pati de 
l’Institut Escola 

Montseny 

45421140-
7 

3240 21200  77908911E 

Joan 

Vilamala 
Soler 

871,00€ 21% 1.053,91€ 

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

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

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

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

 
 



 

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

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

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

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

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

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

 
Consta a l’expedient l’informe 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 

Pintura d’estructures 

metàl·liques de 
l’escola bressol  

45442120-
4 

3230 21200 40358593X 

Ivan 

Soldevila 
Santos 

840,00€ 21% 1.016,40€ 

 
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  
 
 

6.0.- 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 a juntament 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 

Ampliació d'enllumenat 
exterior al pas sota 

edificis del carrer del Prat 

50232100-
1 

1650_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

2.451,20 21% 2.965,95 

Reposició de cablejat i 
adequació de línia a la 
zona del polígon industrial 

50232100-

1 
1650_21000 B62145503 

Electricitat 

Boquet, SL 
957,12 21% 1.158,12 

 

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 serveis artístics de l'àrea de Festes 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació per concert i ball per la 

Festa 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 

Orquesta La 
Marinada  

Concert i ball 
de Festa Major 

92312140-

4 
3385 22609  B60746591 

Produccions 
Artístiques 
Victori SL 

4.900,00€ 21% 5.929,00€ 

 
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  
 
 

8.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 
 
Antecedents 

 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació musical per la Festa 
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 

DALTON 
BANG 
Actuació 

Festa Major 

92312130-
1 

3385 22609  B60746591 

Produccions 

Artístiques 
Victori SL 

3.300,00€ 21% 3.993,00€ 

 
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 serveis artístics de l'àrea de Festes 

 
Antecedents 
 

Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació musical per la Festa 
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 corporac ió 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 

Actuació grup 
KINKI BAND de 

Festa Major 

92312130-
1 

3385 22609  B60746591 
Produccions 
Artístiques 

Victori SL 

4.200,00€ 21% 5.082,00€ 

 
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  

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

 
Antecedents 
 

Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació d’animació infantil per 
la Festa de l’Ajust. 
 

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 consignac ió 
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 art ística 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 

Activitat infantil 
JUGANTOTS! de 
jocs tradicionals 

92331210-

5 
3385 22609 B65022816 

Show 
Factory 

Produccions, 
SL 

1.110,00€ 21% 1.343,10€ 

 
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 un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 
 
Antecedents 

 
Es proposa des de la regidoria de Festes la contractació menor d’una actuació musical per la Festa 
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 espect acles 
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 

Actuació Pirat’s 

Sound Sistema 
per la Festa 
Major 

92312130-
1 

3385 22609 F63489538 
Propaganda 
pel fet! SCCL 

3.000,00€ 21% 3.630,00€ 

 

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  
 

 
12.0.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa OKTITANS 
SL, per a la promoció de l’esport a Breda i l’organització del Campus Oktitans Ramon Benito 

2023. 
 
Antecedents 

 
L’empresa OKTITANS SL, amb CIF B17849597, representada pel Sr. Ramon Benito Martínez, amb 
NIF 77610859G, dedicada a l’organització d’esdeveniments esportius té interès, en què li sigui cedit 

l’ús de la pista, vestidors i la part de d’alt del pavelló poliesportiu, les piscines municipals, el camp 
d’esports municipal i l’Institut Escola Montseny per a la realització del Campus Oktitans Ramon Benito 
del dia 1 al 16 de juliol del 2023. 

 
L’Ajuntament de Breda té interès en promocionar l’esport al municipi, i és el titular del Pavelló 
Poliesportiu Municipal, les Piscines Municipals i el Camp d’esports municipals, immobles destinats al 

desenvolupament d’actes esportius, situats a l’avinguda Catalunya, s/n, i l’Institut Escola Montseny, 
immoble destinat al desenvolupament d’actes educatius, situat al passeig de les Escoles, 26.  
 

L’Ajuntament de Breda proposa a OKTITANS SL la subscripció d’un conveni per a la promoció de 
l’esport a Breda i l’organització del Campus Oktitans Ramon Benito 2023. 
 

Fonaments de dret 
 
Disposició addicional quinta de la Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions publiques de Catalunya.  
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i OKTITANS per a la 

promoció de l’esport a Breda i l’organització del Campus Oktitans Ramon Benito 2023, d’acord amb el 
text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT A BREDA I L'ORGANITZACIÓ DEL XIV 
CAMPUS OKTITANS RAMON BENITO 2023 BREDA 
 

A Breda, reunits 
 
D'una part, el Sr. Dídac Manresa Molins, major d'edat, amb DNI 45548071K, en la seva condició 

d'alcalde de I ‘Ajuntament de Breda, amb CIF: P 1703000H.  
 
De l’altra part, el Sr. Ramon Benito Martínez, major d'edat, amb DNI 77610859G, en la seva condició 

de representant de l’empresa “OKTITANS S.L.”, amb CIF B17849597. Actua també en la seva 
condició de director del Campus Oktitans Ramon Benito de Breda.  
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l'atorgament del present document i, 
en conseqüència 
 

MANIFESTEN – 
 
1. Que l’Ajuntament de Breda té interès a promocionar l’esport al municipi i és titular del Pavelló 

Poliesportiu Municipal, les Piscines Municipals i el Camp d'Esports municipals; immobles 
destinats al desenvolupament d'actes esportius, situats a l’Avinguda Catalunya, s/n; i l’Institut 
Escola Montseny immoble destinat al desenvolupament d'actes educatius, situat al Passeig de 
les escoles, 26. 

2. Que OKTITANS S.L. és una empresa dedicada a l’organització d'esdeveniments esportius i ha 
manifestat el seu interès en què li sigui cedit I ‘ús de la pista, vestidors i la part de dalt del 
pavelló poliesportiu, per fer servir les taules i cadires per esmorzar, dinar i sopar (al igual com 

les dites taules i cadires per realitzar els dits àpats per 80 persones) i fer alguna activitat del dia 
1 de juliol al 16 de juliol del 2023. 

3. Que OKTITANS S.L. ha manifestat el seu interès en què li sigui cedit l'ús de les instal·lacions de 

les piscines municipals del dia 3 de juliol al 15 de juliol de 10 a 13:30 i de 16 a 19:30 hores. 
4. Que OKTITANS S.L. ha manifestat es seu interès en què l i sigui cedit el pati de l’Institut Escola 

Montseny per realitzar diferents activitats de lleure, a saber: Inflables terrestres el diumenge 2 

juliol i inflables humor amarillo el diumenge 9 de juliol de 16 a 20 h; inflables aquàtics el dijous 6 i 
13 juliol de 15 a 17 h; inflables humor amarillo al llarg de la primera setmana, de 21.30h a 00h, 
del 2 al 6 juliol; i làser combat al llarg de la segona setmana, de 21.30 a 00h, del 9 al 14 juliol.  

5. Que OKTITANS S.L. ha manifestat el seu interès en què li sigui cedit I‘ús del camp de gespa del 
Camp d'Esports municipals els dimecres o dijous a la tarda durant el període en què es porti a 
terme el campus; és a dir, els dies 5 o 6 de juliol i 12 o 13 de juliol del 2022, de 16:00 a 18:00h. 

6. Que, per aquest motiu, ambdues parts han arribat al present acord que recull les condicions en 
base a les quals s’ha de regir la cessió i que es fonamenta en els següents  
 

PACTES 
 
PRIMER. L'Ajuntament de Breda cedeix temporalment l’ús del Pavelló poliesportiu Municipal, les 

Piscines municipals, el Camp d'esports municipal, situats a Avinguda Catalunya, s/n, i el pati de 
l’Institut Escola Montseny, situat la passeig de les Escoles, 26 per a la celebració del XIV Campus 
OKTITANS Ramon Benito 2023 Breda, que es desenvoluparà els dies següents: 

• Del dia 2 al 15 de juliol de 2023. 
 

SEGON. L'ús de les diferents instal·lacions es desenvoluparà de la manera següent:  

• Pista poliesportiva: espai d'entrenaments 
• Vestidors: espai d'adequació de la vestimenta i neteja. 
• Part de dalt del pavelló: espai on realitzar els àpats d'esmorzar, dinar i sopar de la mainada. 

• Piscines municipals: utilització segons planificació i disponibilitat de les instal·lacions, sempre en 
grups reduïts al matí de 20/25 persones i amb monitors responsables del grup de 10 a 13:30h i 
16 a 19:30h. 

• Camps d'esports municipal: ús del camp municipal de gespa els dies 5 o 6 de juliol i 12 o 13 de 
juliol del 2023 de 16:00 a 18:00h. 

• Pati de l’Institut Escola Montseny per realitzar diferents activitats de lleure: Inflables terrestres el 

diumenge 2 juliol i inflables humor amarillo el diumenge 9 juliol de 16 a 20 h; inflables aquàtics el 



 

dijous 6 i 13 juliol de 15 a 17 h; inflables humor amarillo al llarg de la primera setmana, de 
21.30h a 00h, del 2 al 6 juliol; i làser combat al llarg de la segona setmana de 21.30 a 00h, del 9 
al 14 juliol. 

Cal respectar en tot moment la normativa d'ús dels equipaments i instal·lacions, així com qualsevol 
altra normativa a la que pugui estar sub jecte el desenvolupament de l’activitat. 
 

TERCER. El cessionari declara conèixer les característiques i estat de conservació de les diverses 
instal·lacions i immobles i les accepta expressament. El cessionari es compromet, conscient de les 
activitats que es desenvolupen en cadascun dels immobles a utilitzar, a respectar les instal·lacions i a 

deixar-les en un bon estat al finalitzar les activitats programades.  
 
QUART. Que OKTITANS S.L., com a responsable del XIV Campus Oktitans Ramon Benito 2023 

BREDA, es fa directe i exclusivament responsable de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar, 
a persones o coses o al propi immoble, en la mesura que derivin de l’activitat exercida.  
 

CINQUÈ. Que la gestió i organització del Campus d'Hoquei i de les corresponents activitats són a 
càrrec de l’interessat, el qual ha d'aportar tots els materials, instruments i elements necessaris per al 
correcte funcionament del Campus, atenent que l’activitat serà exercida en tot moment amb 

indemnitat de I‘Ajuntament. L'entitat organitzadora o l’entitat promotora ha de contractar una 
assegurança d'accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim 
de 3.005,06 € en cas de mort i un capital mínim de 6.010,12 € per invalidesa d'accident. L'entitat 

organitzadora o Identitat promotora té l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat 
civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de temps lliure amb uns límits 
mínims de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 € per sinistre. La Generalitat de Catalunya podrà 

actualitzar anualment els límits fixats las dos apartats anteriors mitjançant un decret. Es cas que 
l‘entitat organitzadora o promotora de l’activitat estigués federada o formés part d'un moviment o 
associació podran ser aquestes federacions, moviments o associacions les que formalitzin els 
contractes d'assegurances esmentades. 

 
SISÈ Aquesta activitat resta subjecta a la normativa reguladora del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de 
regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i  que 

preveu tres nous tipus d'activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes 
esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d'educació en el lleure, 
excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Aquesta 

normativa estableix els requisits mínims que aquestes activitats han de complir necessàriament per i 
durant la seva realització i les obligacions de la persona responsable de l’activitat. S’han de fer les 
pertinents notificacions i complint les diferents ràtios i notificacions necessàries.  

 
SETÈ. OKTITANS S.L. es compromet a concedir, com a prestacions a la cessió d'ús dels locals 
municipals esmentats, les actuacions següents: 

• Organització d’una festa aquàtica per la Festa Major de Breda 2023. 
• Organitzar una festa d'inflables terrestres dimarts i aquàtics dijous al col·legi durant les dues 

setmanes que es realitza el Campus pel Casal al matí si ho desitgessin (o similar). 

• Publicacions a mitjans de comunicació esportius promocionant la població de Breda i sempre 
portant acompanyat XIV CAMPUS OKTITANS RAMON BENITO 2023 BREDA.  

• Col·locar el Logotip de l’Ajuntament de Breda a pòsters, tríptic i pàgina web.  

• Festa amb algun inflable per alguna festa local (si el necessitessin) 
• Descompte especial a l’hora d’organitzar el Parc de Nadal de Breda 2024.  
 

VUITÈ. El servei de neteja, manteniment i conservació ordinària d'aquestes instal·lacions durant la 
realització del campus és a càrrec de l’interessat. 
 

NOVÈ. Qualsevol divergència o conflicte que es susciti entre les parts respecte el present contracte 
es plantejarà en tot cas davants els jutjats i Tribunals de jurisdicció contenciosa de Girona.  
 

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, ambdues parts el signen en dos 
exemplars del mateix valor i efecte” 
 

Segon.- Comunicar el present acord al Sr. Ramon Benito Martínez, amb NIF 77610859G, com a 
representant legal de l’empresa OKTITANS SL, amb CIF B17849597, juntament amb la signatura del 
conveni. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Institut Escola Montseny per al seu coneixement. 
 

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



 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
13.0.- Aprovar la sol·licitud de destí del fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació 
de Girona 2023 

 
Antecedents 
 

En data 23 de febrer de 2023, amb registre E2023000906 la Diputació de Girona ha comunicat 
l’aprovació per part de la Junta de Govern de l’ens de la convocatòria de subvencions del Fons 
econòmic de caràcter extraordinari per l’any 2023, amb les mateixes característiques i condicions que 

l’any 2022. 
 
El punt tercer de l’acord pres aprova l’import màxim de les subvencions que es poden sol·licitar pels 

ajuntaments i els Consell Comarcals establint pel municipi de Breda la quantia màxima de 
34.665,10€. 
 

Segons estableixen les bases, publicades al BOPG de 18 de març de 2022, es consideren despeses 
subvencionables les despeses corrents (capítol II del pressupost) i les inversions o transferències de 
capital (capítol VI i VII) que tinguin per objecte la prestació de serveis públics o la promoció d’activitats 

de competència municipal. 
 
Hi tenen cabuda aquelles actuacions, activitats o inversions, objecte de facturació entre l’1 de 

novembre del 2022 i la data límit de justificació. Cada sol·licitud municipal pot incloure fins a tres 
actuacions diferents per a despeses corrents i també tres per a inversions. 
 
Atès l’augment del cost de l’electricitat es considera necessari destinar l’import proposat, de 

34.665,10€, al pagament de la despesa en subministrament elèctric d’instal·lacions municipals.  
 
Legislació aplicable 

 
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 en règim de concurrència no competitiva per a ajuntaments i 
consells comarcals, dins del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari. 

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a ajuntaments i consells 
comarcals, dins del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari . 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de destí del fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de 

Girona 2023, de 34.665,10€, al concepte següent: 
 

Objecte Tipus Import 

Subministrament elèctric d’instal·lacions municipals  Despeses corrents 34.665,10€ 

 
Segon.- Sol·licitar la subvenció, segons estableixen les bases reguladores, abans del 31 de març de 

2023, data en què finalitza el termini fixat en la convocatòria. 
 
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  
 
 



 

14.0.- Acceptar la subvenció concedida, per al foment de la participació ciutadana l'any 2023, 
per la Diputació de Girona 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2022 va aprovar sol·licitar una subvenció, de 

4.500,00€, per al foment de la participació ciutadana a la Diputació de Girona, del procés participatiu 
dels pressupostos participatius 2023.  
 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 21 de 
febrer de 2023 ha resolt la Convocatòria subvencions per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana 2023, concedint a aquesta corporació local la subvenció sol·licitada de 2.508,05€, 

condicionada al següent:. 
 
Acompliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 

justificació de l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2023.  
 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via telemàt ica a través de la plataforma EACAT, 

mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament, que està 
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat ), així com la memòria, el vídeo i l’acreditació de la 
publicitat, tal com es concreta a continuació:  

 
●  Memòria d’execució del projecte: d’acord amb el model de l’annex II, que ha de tenir com a 

màxim cinc pàgines i que obligatòriament ha d’incloure:  

1. Nom (com es diu el procés?)  
2. Breu descripció  
3. Objectiu (què s’ha fet?, s’ha acomplert l’objectiu?)  
4. Justificació (per què s’ha fet?) en un sol paràgraf  

5. A qui va dirigit el procés (qui ha participat en el procés?)  
6. Recursos (amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme?)  
7. Metodologia (com s’ha fet?, fases i mecanismes del procés)  

8. Calendari o cronograma (quant de temps ha durat el procés?)  
9. Originalitat o innovació (quines accions innovadores s’han implementat?, per què són 

innovadores?)  

10. Accions d’alineament del procés amb els ODS (si s’escau)  
11. Comunicació (com s’ha explicat? - pla de comunicació)  
12. Seguiment i avaluació (com s’ha fet el seguiment i l’avaluació?)  

13. Retorn (com s’ha fet el retorn a la ciutadania?)  
14. Cost (quant ha costat? - relació de despeses)  

 

●  Vídeo: Enllaç a un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del procés del 
projecte subvencionat. Aquest vídeo que es pot elaborar a partir d’un recull d’imatges 
(fotografies en formats habituals d’imatge .AVI, .MPEG) o de gravacions (en format .MOV), ha 

d’estar publicat a la plataforma Youtube, i es publicarà a l’espai web de la Diputació.  
 

El vídeo ha de mostrar com s’ha desenvolupat el procés participatiu. En el cas que en aquest 

enregistrament apareguin imatges en què es reconegui el rostre i la veu de les persones que 
hi participen, l’ajuntament ha d’haver recollit les autoritzacions corresponents dels drets 
d’imatge, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades, dret a l’honor i a la 

intimitat i a la pròpia imatge. Aquesta autorització ha de preveure la difusió de l’enregistrament 
pels canals propis de l’ajuntament així com pels de la Diputació de Girona, com a entitat que 
dona suport econòmic al projecte finançat.  

 
●  Acreditació de la publicitat: Cal acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat que 

s’estableix al punt 22 d’aquestes bases, en la pàgina web municipal, en cartells, en plafons 

informatius o en fullets, ja sigui fent esment del suport econòmic de la Diputació de Girona en 
el projecte subvencionat, o bé inserint-hi el logotip de la Diputació de Girona 

 

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

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 

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



 

Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació 

ciutadana. 
Convocatòria anticipada de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a 
l’any 2023. 

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

Primer.- Acceptar la subvenció concedida per al foment de la participació ciutadana de la Diputació de 
Girona en els termes següents: 
 

Exp. Concepte Subvenció Pressupost a justificar 

10889 Pressupostos participatius Breda 2023 2.508,05€ 5.000,00€ 

 

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

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  
 

 
15.0.- Aprovar la justificació i autoritzar un pagament parcial de la subvenció nominativa a 
l'Escola de Música Güell pel curs 2022_2023 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern de 5 de setembre de 2022 va aprovar, entre d’altres, el conveni regulador de la 

col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa Escola de Música Güell per a la realització de 
l’activitat de formació de música a favor dels ciutadans de Breda, i les condicions per la concessió 
d’una subvenció nominativa a càrrec dels pressupostos municipals dels anys 2023 i 2024.  

 
Des de l’Escola de Música Güell s’ha aportat la documentació acreditativa de la relació d’alumnat dels 
mesos de setembre i octubre i les quotes que els han cobrat. 

 
Consten en l’expedient un informe tècnic i de fiscalització prèvia per part de secretaria-intervenció de 
la corporació que acrediten la justificació de la despesa. 

 
Legislació aplicable  
 

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

Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 

Pla estratègic de subvencions Breda 2023-2026 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de ls següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Escola de Música Güell pel número d’alumnes 
empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades els mesos de setembre i octubre de 2022.  

 
Segon.- Reconèixer l’obligació de la depesa de 780,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260 
48000 del pressupost 2023, a favor de la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a 

representant l’Escola de Música Güell. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 

coneixement i als efectes pertinents. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

16.0.- Aprovar la resolució de les sol·licituds de subvencions per incentivar la participació a la 
rua de Carnaval de Breda per l’any 2023 
 

Antecedents 
 
D’acord amb les Bases reguladores de la concessió de subvencions als participants de la rua de 

Carnaval de Breda publicades, Butlletí Oficial de la província (BOPG 17 de 25 de gener de 2023). 
 
Segons estableix la convocatòria 2023 de les subvencions per incentivar la participació a la rua de 

Carnaval de Breda. 
 
En data 20 de febrer de 2023 s’emet informe tècnic, amb el vist i plau de la regidoria de Festes 

pel que es proposa resolució sobre les sol·licituds presentades.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable de Secretaria-intervenció. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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. 
Articles 122 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2023-2026 

 
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 la resolució de les subvencions als participants de la rua de Carnaval 2023 
següents: 

 

Nom Comparsa Carrossa Components Import x carr. Import x comp. 

EBF ELS DEL 2015 X més de 10 100,00€ 50,00€ 

EST LOS GALOS X més de 10 100,00€ 50,00€ 

MSB LA GRANJA DE MONTSENY X més de 10 100,00€ 50,00€ 

VRF MAGIA MARINA X més de 10 100,00€ 50,00€ 

SCR CLUB SUPER 3 X més de 10 100,00€ 50,00€ 

SBR COBO NO 6 -- 25,00€ 

EFP 365.CAT NO 7 -- 25,00€ 

 
Segon.- Autoritzar els pagaments de subvencions amb càrrec a la partida pressupostària 3380 - 
48004 en les quantitats i a les interessades següents: 

 

Nom Comparsa Import total 

EBF ELS DEL 2015 150,00€ 

EST LOS GALOS 150,00€ 

MSB LA GRANJA DE MONTSENY 150,00€ 

VRF MAGIA MARINA 150,00€ 

SCR CLUB SUPER 3 150,00€ 

SBR COBO 25,00€ 

EFP 365.CAT 25,00€ 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a les representants de les diverses comparses per tal que 
aportin, en el termini màxim de 10 dies hàbils, el document d’alta de creditor per tal que els sigui 

abonada la quantitat concedida. (Les comparses poden presentar més d’un document d’alta de 
creditor per tal que el pagament es realitzi fraccionat entre els diferents membres). Si aquest 
document no ha sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja està en possessió de 

l’Ajuntament o bé ja ha estat aportat, no caldrà aportar-lo de nou. 
 



 

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

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

 
 
17.0.- Assumptes urgents 

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

 
17.1.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per tal que 
assumeixi l'assessorament tècnic continuat en matèria d'enginyeria per l'any 2023 

 
Antecedents  
 

Des de l’any 2016 el Consell Comarcal de la Selva ofereix a l’Ajuntament de B reda els serveis 
d’assessorament tècnic en matèria d’enginyeria.  
 

En virtut d’aquesta assistència tècnica, el Consell Comarcal ofereix un servei continuat 
d’assessorament en matèries pròpies d’enginyeria (Atenció i consultes, informe de llicències 
d’activitats, controls i inspeccions en matèria d’activitats, i altres tasques que requereixin informe). 

 
Vist que interessa a l’Ajuntament de Breda seguir comptant amb l’esmentat servei d’assistència 
tècnica per a l’any 2023, es proposa subscriure la Modificació del conveni entre el Consell Comarcal 
de la Selva i l’Ajuntament de Breda de formalització de l’encàrrec de gestió per l’assistència i 

assessorament en matèria d’enginyeria. Adaptació de l’annex 1 a la modificació de l’ordenança fiscal 
T-06 per al 2023.  
 

Legislació aplicable 
 
Articles 9.4 i 85 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.  
OF T06 del Consell Comarcal de la Selva. 
Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen 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 
Article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic  del Sector Públic regula els encàrrecs 

de gestió.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 

seva aprovació el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 

Breda de formalització de l’encàrrec de gestió per l’assistència i assessorament en matèria 
d’enginyeria. Adaptació de l’annex 1 a la modificació de l’ordenança fiscal T-06 per al 2023, en els 
termes en què figura en l’expedient amb la redacció que ha continuació es recull: 

 
“Modificació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda de 
formalització de l’encàrrec de gestió per l’assistència i assessorament en matèria d’enginyeria. 

Adaptació de l’annex 1 a la modificació de l’ordenança fiscal T-06 per al 2023.  
 
Expedient: 2022/645 (0423As)  

 
Antecedents  
 

La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Breda va acordar, el 24 de gener de 2022, aprovar el 
‘conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda, pel qual 
s’articula l’encàrrec de gestió per l’assistència i assessorament en enginyeria’.  

 
 La Comissió Permanent del Ple de 15 de febrer de 2022 va acordar acceptar l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Breda per l’assessorament tècnic continuat a l’ajuntament de Breda en matèria 



 

d’enginyeria i aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
de Breda pel qual s’articula l’encàrrec de gestió per l’assistència i assessorament en enginyeria.  
 

El conveni aprovat per ambdues administracions es va publicar al BOP (Butlletí Oficial de la 
Província) de Girona numero 47 del 09/03/2022.  
 

Fonaments 
 
L’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya, determina que són competències comarcals aquelles que li 
encarreguin de gestionar els municipis, indicant seguidament que els encàrrecs  de gestió han d’anar 
acompanyats de la transferència de recursos necessaris pel seu exercici.  

 
L’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a les comarques prestar assistència 

tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  
 
L’article 30 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya, estableix que per cada comarca hi ha d’haver un servei de 
cooperació i d’assistència municipals encarregat  d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en 
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera, d’obres i serveis.  

 
La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern exposa que les relacions interadministratives s’han de formalitzar mitjançant conveni i cal 
publicar-lo convenientment.  
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP).  

 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda pel qual 
s’articula l’encàrrec de gestió per l’assistència i assessorament en enginyeria publicat al BOP de 

Girona numero 53 del 17/03/2022. La nova nomenclatura del conveni, segons la normativa vigent, 
passa a ser: conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes de formalització 
de l’encàrrec de gestió per l’assistència i assessorament en matèria d’enginyeria.  

 
Ordenança Fiscal número T-05 i T-06 aprovada pel Consell Comarcal de la Selva.  
Consideracions  

 
A l’article 2.4 ‘Compromisos d’ambdues parts’ del conveni vigent es diu:  
 

L’actualització de les condicions de prestació del servei i l’aportació econòmica de l’Ajuntament, es 
revisaran anualment en funció de les modificacions de l’ordenança fiscal T -06 aprovada pel Consell 
Comarcal.  

 
En l’annex 1 del citat conveni s’exposa que es valora el servei segons l’Ordenança Fiscal número T05 
i T06 vigents. Es fan els càlculs de dedicac ió en funció d’aquestes ordenances per al 2022.  

 
En data 04/11/2022 s’ha publicat al BOP de Girona l’edicte d’aprovació inicial de modificació de les 
ordenances fiscals per l’any 2023. En aquest edicte s’exposa que es modifiquen les ordenances T-05 

i T-06, entre d’altres.  
 
La modificació de l’ordenança T-05 no afecta a l’esmentat conveni.  

 
Segons l’ordenança T-06, per al 2023, s’han aprovat els següents preus:  
 

Grup A1 o assimilat 44,50 €/hora  
Grup A2 o assimilat 37,50 €/hora  
Grup C1 o assimilat 26,50 €/hora  

Desplaçament fins a 20 Km 14,50 €  
Desplaçament fins a 30 Km 22,00 €  
Desplaçament fins a 50 Km 36,00 €  

 
Segons l’estudi de costos, els preus amb el descompte del 15% de bonificació per assistències 
continuades seran els següents:  

 



 

-15% 
 
Grup A1 o assimilat 44,50 €/hora 37,83 €/hora  

Grup A2 o assimilat 37,50 €/hora 31,88 €/hora  
Grup C1 o assimilat 26,50 €/hora 22,53 €/hora  
 

En base a aquestes modificacions de l’ordenança T-06,s’ha previst la modificació de l’annex 
1(addenda 1), tal i com s’especifica en el conveni, segons els nous preus aprovats per al 2023.  
 

S’adjunta, com annex A d’aquest informe, l’addenda 1 de l’annex 1, amb l’actualització de 
preussegons l’ordenança aplicable per al 2023. 
 

Conclusions  
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, s’informa a l’Ajuntament de l’actualització de preus segons 

l’ordenança vigent per al 2023, adjuntant l’addenda 1 de l’annex 1 com a Annex A d’aquest document. 
Caldrà, si és el cas, que s’aprovi i es retorni signada. Aquest annex substituirà l’existent al  conveni 
vigent.” 

 
Segon.- Autoritzar la despesa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1510 22706 del pressupost 
2023. 

 
Tercer.- Requerir al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a acceptar l’encàrrec de gestió per 
l’assistència i assessorament en matèria d’enginyeria. 

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

 
 
17.2.- Aprovar el contracte menor d’obres d’Alcaldia  

 
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 fact ura 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 administ ratius 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 

Canvi il·luminàries 
2n pis de l'edifici de 

l'ajuntament 

45259000-
7  

9200_63200 43674480X 
Jose Manuel 
Sanchez 

Marmolejo 

1.643,86 21% 1.989,07 

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

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

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

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

 
 
17.3.- Aprovar la sol·licitud d'una pròrroga del termini de justificació de la subvenció 

concedida en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)  
 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 13 d’octubre de 2021 va adoptar els 
acords següents: 
 

- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 16.081,10€ per a la Memòria tècnica per la 
instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics a l’Avinguda Catalunya de 
Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III). 

- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 19.769,56€ per a la Memòria tècnica per la 
instal·lació d’una Estació de recàrrega Semi-ràpida per a vehicles elèctrics al Passeig de les Escoles 
de Breda, en el marc del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III). 

 
En data 23 de maig s’aprova la Resolució parcial d’atorgament de subvencions en el marc de la 
Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 

per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa 
MOVES III) per la que es concedeixen, a l’Ajuntament de Breda, les dues subvencions següents:  
 

Codi expedient  Objecte 
subvencionat  

Ubicació punt de 
recàrrega  

Inversió a 
justificar (en 
euros)  

Import proposat 
(en euros)  

ICA023/21/002231  Instal·lació d'1 
punt de recàrrega 
tipus RÀPIDA 

(potència igual o 
superior a 40 kW i 
inferior a 100 kW)  

Breda  21.088,74  16.870,99  

ICA023/21/002232  Instal·lació d'1 
punt de recàrrega 
tipus RÀPIDA 

(potència igual o 
superior a 40 kW i 
inferior a 100 kW)  

Breda  25.699,31  20.559,45  

 
La convocatòria estableix en el punt 12.9_ El termini per presentar la justificació coincideix amb el 
termini d’execució. Hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini basant-se en 

l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 



 

Article 32. Ampliació. 
1. L’Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una 

ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho 

aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als 
interessats. 

2. L’ampliació dels terminis pel temps màxim permès s’aplica en tot cas als procediments tramitats 

per les missions diplomàtiques i oficines consulars, així com a aquells que, substanciats a l’inter ior, 
exigeixin completar algun tràmit a l’estranger o en els quals intervinguin interessats residents fora 
d’Espanya. 

3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot cas, 
abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d’ampliació un termini ja 
vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de 

recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.  
4. Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sis tema o l’aplicació 

que correspongui, i fins que no se solucioni el problema, l’Administració pot determinar una ampliació 

dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda 
com l’ampliació concreta del termini no vençut. 
 

Legislació aplicable 
 
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. 
Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa de subvencions a les 

comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per l’execució de programes d’incentius lligats 
a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència Europeu, publicat al BOE núm. 89, de 14 d’abril de 2021, va establir les bases reguladores 
per a la concessió d’ajuts a actuacions de recolzament a la mobilitat basada en criteris d’eficiència 

energètica, sostenibilitat i impuls de l’ús d’energies alternatives, incloses la disposició de les 
infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. 
Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, publicada al DOGC núm. 8514 d’1 d’octubre de 2021, 

va fer pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del programa 
d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774).  
Resolució ACC/3394/2021, d’11 de novembre, publicada al DOGC núm. 8545 de 17 de novembre de 

2021, modifica la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre. 
Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, de 24 de desembre. 

Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per 
l’Ordre VEH/70/2020, de 9 de juny. 
Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

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

Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una pròrroga justificativa, de sis mesos, de la subvenció concedida 
pel Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) amb codis d’expedients 
ICA023/21/002231 i ICA023/21/002232 

 
Segon.- Notificar els presents acords a l’òrgan concedent. 
 

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  
 

 
17.4.- Aprovar la programació de l’Hora del Conte 2023 
 

Antecedents 
 
Des de la Biblioteca de Breda s’ha programat les sessions de l’Hora del Conte per aquest 2023: 

 

DATA  INTÈRPRET I COMPANYIA CIF O DNI TÍTOL CONTE 

01/03/2023 Multimerkados S COOP F995118559 Joieria en fil d’alumini – Laia Costa Lliró 



 

26/04/2023 Albert Quintana Tarrés 40328288L “Explica’m el carnestoltes” 

31/05/2023 Leonardo Alberto Kalnay Casas 47651324Q Formació en anglès per a infants 

19/07/2023 Músics de Catalunya SCCL F17678640 “Contes a la Tovallola” 

27/09/2023 Olga Cercós Bernal 40531478G “Rovelló i altres contes d’en Vallverdú” 

25/10/2023 Eva Molina Peinado 43633636Z “La castanya que no volia ser rostida” 

29/10/2023 Músics de Catalunya SCCL F17678640 “Les bruixes no ens fan por” 

15/12/2023 Cristina Noguer Moner 79350017V “Va de tions” 

 

Tots els espectacles proposats formen part del catàleg d’Escènics, una plataforma de promoció de les 
arts escèniques i la música que posa en relació, d'una manera directa i innovadora, l'oferta artís tica 
disponible a les comarques de Girona amb els ajuntaments, biblioteques, equipaments culturals, 

centres cívics, associacions o particulars que busquen espectacles per programar.  
 
Tal i com estableixen les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural part de la 

despesa en cultural anual ha de destinar-se a la contractació de promoció de la cultura i alhora a 
contractar propostes incloses en el catàleg d’Escènics.  
 

La despesa prevista segons el servei de biblioteca és de 1.917,55€, amb el  detall següent: 
 

INTÈRPRET I COMPANYIA CIF O DNI TÍTOL CONTE IMPORT 

Multimerkados S COOP F995118559 Joieria en fil d’alumini – Laia Costa Lliró 254,10 

Albert Quintana Tarrés 40328288L “Explica’m el carnestoltes” 209,00 

Leonardo Alberto Kalnay Casas 47651324Q Formació en anglès per a infants 250,00 

Músics de Catalunya SCCL F17678640 “Contes a la Tovallola” 242,00 

Olga Cercós Bernal 40531478G “Rovelló i altres contes d’en Vallverdú” 220,00 

Eva Molina Peinado 43633636Z “La castanya que no volia ser rostida” 270,00 

Músics de Catalunya SCCL F17678640 “Les bruixes no ens fan por” 235,95 

Cristina Noguer Moner 79350017V “Va de tions” 236,50 

TOTAL 1.917,55€ 

 
El pressupost municipal estableix en l’aplicació 3321 22609 una partida de 2.000,00€ per activitats 
culturals – Biblioteca, pel que la despesa proposada no supera la prevista.  

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

Legislació aplicable 
 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives. 
 
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 la programació de l’Hora del Conte, proposada des de la Biblioteca de Breda, amb 

el vistiplau de la regidoria de Cultura 
 
Segon.- Comunicar els presents acords al servei de biblioteca i als serveis comptables de la 

corporació, pel seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord . 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
17.5.- Aprovar els contractes menors de serveis artístics derivats de la programació d'activitats 
a la Biblioteca municipal 2023 

 
Antecedents 
 

Des de la Biblioteca de Breda, amb el vistiplau del regidor responsable de l’Àrea de Cultura, s’ha 
proposat la següent programació d’activitats, per l’any 2023:  
 

DATA  INTÈRPRET I COMPANYIA CIF O DNI TÍTOL CONTE 

01/03/2023 Multimerkados S COOP F995118559 Joieria en fil d’alumini – Laia Costa Lliró 



 

26/04/2023 Albert Quintana Tarrés 40328288L “Explica’m el carnestoltes” 

31/05/2023 Leonardo Alberto Kalnay Casas 47651324Q Formació en anglès per a infants 

19/07/2023 Músics de Catalunya SCCL F17678640 “Contes a la Tovallola” 

27/09/2023 Olga Cercós Bernal 40531478G “Rovelló i altres contes d’en Vallverdú” 

25/10/2023 Eva Molina Peinado 43633636Z “La castanya que no volia ser rostida” 

29/10/2023 Músics de Catalunya SCCL F17678640 “Les bruixes no ens fan por” 

15/12/2023 Cristina Noguer Moner 79350017V “Va de tions” 

 

A l’expedient hi figuren l’informe de la Biblioteca, el de necessitat del servei de la regidora de Cultura i 
de la Secretaria-intervenció de l’Ajuntament que informe que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com a contractes menors, i posa de manifest que existeix consignació 

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

Legislació aplicable 
 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives. 
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.  
Els 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.- Aprovar la contractació dels espectacles que conformen la programació d’activitats a la 
Biblioteca municipal, en el marc de l’Hora del Conte 2023, següents: 
 
TÍTOL CONTE CODI_CPV APLICACIO CIF O DNI COMPANYIA BASE IVA IMPORT 

Joieria en fil 
d’alumini – Laia 
Costa Lliró 

92331210-
5 

3321 22609 F995118559 
Multimerkados S 
COOP 

210,00€ 21% 254,10€ 

“Explica’m el 
carnestoltes” 

92331210-
5 

3321 22609 40328288L 
Albert Quintana 
Tarrés 

190,00€ 10% 209,00€ 

Formació en 
anglès per a 
infants 

92331210-
5 

3321 22609 47651324Q 
Leonardo Alberto 
Kalnay Casas 

250,00€ 0% 250,00€ 

“Contes a la 
Tovallola” 

92331210-
5 

3321 22609 F17678640 
Músics de 
Catalunya SCCL 

200,00€ 21% 242,00€ 

“Rovelló i altres 
contes d’en 
Vallverdú” 

92331210-
5 

3321 22609 40531478G 
Olga Cercós 
Bernal 

220,00€ 0% 220,00€ 

“La castanya 
que no volia ser 
rostida” 

92331210-
5 

3321 22609 43633636Z 
Eva Molina 
Peinado 

270,00€ 0% 270,00€ 

“Les bruixes no 
ens fan por” 

92331210-
5 

3321 22609 F17678640 
Músics de 
Catalunya SCCL 

195,00€ 21% 235,95€ 

“Va de tions” 
92331210-
5 

3321 22609 79350017V 
Cristina Noguer 
Moner 

215,00€ 10% 236,50€ 

    TOTAL 1.750,00€  1.917,55€ 

 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponen, amb càrrec a l’aplicació 3321 22609, del pressupost 
municipal de l’any 2023. 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la Biblioteca de Breda i a les persones interessades, pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 

 
Quart.- Donar compte de la resolució al serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 

 



 

Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques dels contractes al Registre de Contractes del Sector Públic.  
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

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

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament 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 munició 35330000-6  1320_22199 B61721643 Pere Sport, SL 515,50 21% 627,69 

 
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  
 
 



 

17.7.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l’àrea de Se rveis 
 
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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Substitució bomba 

hidràulica 
climatització 
Centre Cívic 

42122161-
6 

3330_21300  B60409281 
Mastercold 
SL 

2.210,88 464,28 2.675,16 

 

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  
 

18.0.- 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/la president  amb mi. 

 
Signat electrònicament. 
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