
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 4 DE JUNY DE 2018 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2018000011  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 de juny de 2018 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 21:30 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
Amb veu i sense vot: 
Núria Marès de las Heras, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari-interventor interí l’existència del “quòrum” que cal, perquè 
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.-Aprovació de l'acta anterior 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 21 de maig de 2018. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.-Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia preses des de la darrera sessió 
L’alcalde dona compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès 
entre el 21 de maig a l’1 de juny de 2018: 
 

Document Data Número 

Dec aprovar rebuts escola bressol maig 31052018  31/05/2018 2018DECR000398  

Dec incoació sancionador disciplina urbanística 29052018  31/05/2018 2018DECR000397  

Dec requeriment activitat 31052018  31/05/2018 2018DECR000396  

Dec comunicació urbanística 31052018  31/05/2018 2018DECR000395  

Dec alta padró gual 405 31052018  31/05/2018 2018DECR000394  

Dec fase P varis 31052018  31/05/2018 2018DECR000393  

Dec obertura activitat 31052018  31/05/2018 2018DECR000392  

Dec comunicació obres 31052018  31/05/2018 2018DECR000391  

Dec aprovar liq abril gestió tributària 31052018  31/05/2018 2018DECR000390  

Dec atorgar activitat 31052018  31/05/2018 2018DECR000389  

Dec resultats proves català brigada 31052018  31/05/2018 2018DECR000388  

Dec aprovar baixes abril gestió tributària 31052018  31/05/2018 2018DECR000387  

Dec dietes maig regidors 31052018  31/05/2018 2018DECR000386  

Dec canvi titularitat 31052018  31/05/2018 2018DECR000385  

Dec aut a precari parada mercat 31052018  31/05/2018 2018DECR000384  

Dec canvi piscina 30052018  30/05/2018 2018DECR000383  

Dec aprovar rebuts escola musica maig 30052018  30/05/2018 2018DECR000382  

Dec gestió tributària RD abr 16052018  30/05/2018 2018DECR000381  

Dec conv JGL 11 30052018  30/05/2018 2018DECR000380  

Dec aprovats recepcionistes piscina 28052018  30/05/2018 2018DECR000379  

Dec fase O fres maig 29052018  29/05/2018 2018DECR000378  



 

Dec fase ADO maig 29052018  29/05/2018 2018DECR000377  

Dec liquidació taxa inst OVP xurreria Vila Gegantera 28052018  28/05/2018 2018DECR000376  

Dec fase ADOP 28052018  28/05/2018 2018DECR000375  

Dec aut ovp xurreria Vila Gegantera Gironina 28052018  28/05/2018 2018DECR000374  

Dec comunicació obres 25052018  28/05/2018 2018DECR000373  

Dec comunicació obres 25052018  28/05/2018 2018DECR000372  

Dec comunicació urbanística 25052018  25/05/2018 2018DECR000371  

Dec aprovar comunicació 02052018  25/05/2018 2018DECR000370  

Dec Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança Municipal  
Reguladora del soroll i les vibracions BAR 33 23052018  

24/05/2018 2018DECR000369  

Dec contractació franges 23052018  24/05/2018 2018DECR000368  

Dec comunicació urbanística 24052018  24/05/2018 2018DECR000367  

Dec comunicació urbanística 24052018  24/05/2018 2018DECR000366  

Dec canvi de nom i quota 4 23052018  24/05/2018 2018DECR000365  

Dec comunicació urbanística 23052018  23/05/2018 2018DECR000364  

Dec nòmines maig 31052018  24/05/2018 2018DECR000363  

Dec aprovats i exclosos definitius recepcionistes piscines 23052018  23/05/2018 2018DECR000362  

Dec aprovació definitiva projecte 23052018  23/05/2018 2018DECR000361  

Dec efectiu escola bressol 23052018  23/05/2018 2018DECR000360  

Dec requeriment aval 23052018  23/05/2018 2018DECR000359  

Dec conv CMPA 022018 23052018  23/05/2018 2018DECR000358  

Dec dietes treballadors maig 31052018  23/05/2018 2018DECR000357  

Dec requeriment aval 22052018  22/05/2018 2018DECR000356  

Dec resolució al·legacions 07052108  22/05/2018 2018DECR000355  

Dec delegació celebració MC 22052018  22/05/2018 2018DECR000354  

Dec requeriment documentació 21052018  21/05/2018 2018DECR000353  

Dec llista provisional piscina 21052018  21/05/2018 2018DECR000352  

Dec fase P 21052018  21/05/2018 2018DECR000351  

 
 
3.-Aprovar la contractació de subministraments 
Exp. 1431-000011-2018 
 
Antecedents 
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 259/2015, de 29 de juny, publicat en el BOP de data 
09.07.2015, 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.  
 
Els contractes menors inclosos dins la relació que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern 
hauran de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense 
que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.  
 
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat els pressupostos pels subministraments 
municipals que es proposen adjudicar.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat 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 2018. 
 
Fonament de dret 
Articles 16, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, 
per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD 
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors que es relacionen a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2018. 



 

 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Confecció i col·locació del rètol 
"Centre Cívic 1 d'octubre" 

39174000-
2  

333_21200 J17879818 
FONAMENTS GESTIÓ 
IMMOBILIÀRIA, S.C.P. 

778,70 21 942,23 

Productes químics pel 
manteniment de les Piscines 
Municipals 

24311900-
6  

342_2120003 A17018284 Papelquimia, SAU 970,48 21 1.174,28 

 
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.-Aprovar la contractació del lloguer d’una fotocopiadora per la Biblioteca Municipal de Breda 
Exp. 1431-000012-2018 
 
Antecedents 
Atès que el proper 20 de juny venç el contracte de lloguer de la fotocopiadora de la Biblioteca 
Municipal de Breda i vista la necessitat de renovar els serveis, GIROCOPI, SL (B17580804) ens ha 
presentat una oferta de 36,30 euros mensuals (iva inclòs), la durada del contracte serà d’un any. 
 
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 259/2015, de 29 de juny, publicat en el BOP de data 
09.07.2015, 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.  
 
Els contractes menors han de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del 
pressupost, sense que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat 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 2018. 
 
Fonament de dret 
Articles 17, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que Ordre HAP/492/2014, de 27 de 
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les 
entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis a GIROCOPI, SL (B17580804), import total: 
363,00 euros, 181,50 euros que corresponen al pressupost de 2018 i 181,50 al pressupost de 2019. 
 
Segon.- Autoritzar les despeses a càrrec de l’aplicació 920_20600. 
 
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  
 
 



 

5.-Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2017 del Servei de gestió tributària del 
Consell Comarcal de la Selva 
Exp. 1639-000003-2018  
 
Antecedents  
Amb registre d’entrada número E2018001877 es rep el compte de recaptació de l’exercici 2017 pel 
que fa als ingressos municipals que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Reiterem un any més que del total pendent de cobrament d’exercicis tancats per un import de 
911.737,12 €, hi ha un diferencial respecte als drets reconeguts a la comptabilitat de l’ajuntament de 
l’any 2010 de 396.428,21 €, que es correspon a la penalització contra l’empresa Business Building 
and Technology, S.L., actualment “Argemi Torres, Miquel” per l’incompliment dels terminis d’execució 
de la “Llar d’infants de Breda”, aprovada per la Junta de Govern de 23 de juliol de 2007 i que pel 
principi de prudència no s’ha reconegut com a dret.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar els comptes de recaptació de l’exercici 2017, pel que fa als ingressos municipals 
que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, segons 
l’annex adjunt. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.  
 
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  
 
 
6.-Revocació de la liquidació de la taxa d’ocupació del domini públic per parada de fira. 
Exp. 1861-000035-2018 (X2018000414)  
 
Antecedents 
En data 20 de febrer de 2018 (registre E2018000735) la Sra. Maria Jesús Zúñiga va sol.licitar poder 
participar a la fira d’atraccions que es va celebrar en el municipi en motiu de la Festa de l’Ajust amb 
unes atraccions: tren de la bruixa, ocupant un total de 94,99 m2 de la via pública.  
 
No consta a l’expedient que fos notificada la resolució d’Alcaldia 2018DECR000139 que requereix a 
la persona interessada que complementi la documentació, “advertint-la que si en el termini de deu 
dies hàbils, des de l’endemà de la notificació, no s’ha fet entrega de la documentació requerida 
s’entendrà que desisteix de la sol·licitud presentada.” 
 
No obstant, en data 12 d’abril de 2018, mitjançant resolució d’Alcaldia 2018DECR000275, es va 
aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública temporal amb atraccions per la Festa de 
l’Ajust – 2018 (Exp.- 1861-000035-2018), d’acord amb el que preveu l’Ordenança Fiscal núm.11 
(article sisè, punt 1, epígrafs 3 i 4.), fixant una quota tributaria total de 199,47 euros (taxa 0,70/m2* 3 
dies).  
 
La liquidació de la taxa no va ser efectivament notificada a la Sra. M.J. Zúñiga.  
 
L’atracció del tren de la bruixa no va participar a la fira d’atraccions.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat favorablement la possibilitat de revocar la 
liquidació de la taxa que afecta a l’expedient 1861-000035-2018 (ocupació de la via pública per 
l’atracció del tren de la bruixa), que va ser aprovada mitjançant la resolució d’Alcaldia 
2018DECR000275, a fi i efecte d’anular i donar de baixa els drets reconeguts que se’n deriven 
(199,47 euros).  
 
Fonament de dret 
Article 112, 114 i 115 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 



 

Article 14 i 20 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals.  
Ordenança fiscal núm. 11 que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles 
o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del carrer, ambulants i/o rodatges 
cinematogràfics.  
Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
Els articles 10, 11 i 12 del Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, en matèria de Revisió en Via Administrativa, aprovat per Reial decret 
520/2005, de 13 de maig.  
Ordenança reguladora de les activitats firals de Breda, de 19 de febrer de 2016.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Revocar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública temporal amb atraccions per la 
Festa de l’Ajust –2018 (Exp.-1861-000035-2018-Sra. Maria Jesús Zúñiga),que fou aprovada 
mitjançant resolució d’Alcaldia 2018DECR000275 de data 12 d’abril de 2018. 
 
Segon.- Anular i donar de baixa els drets reconeguts de 199,47 euros derivats de la liquidació de taxa 
d’ocupació de via pública que es detalla en el punt primer.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de l’Ajuntament. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.-Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa 
de calor al CEIP Montseny 
Exp. 2388-000004-2018 
 
Antecedents 
El Ple la corporació, en sessió de data 29 de maig de 2017, va aprovar definitivament el projecte 
executiu d’una instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per als edificis CEIP Montseny i 
Escola Bressol Petit Montseny del municipi de Breda. 
 
El Ple la corporació, en sessió de data 27 de novembre de 2017, va aprovar Adjudicar el lot 1 – 
"Breda” del contracte de subministrament per a la contractació agregada del subministrament 
d'energia renovable (a partir de biomassa) per a la millora de l'eficiència energètica i reducció 
d'emissions als edificis municipals dels Ajuntaments de Breda, Figueres i Vilablareix” a l'empresa 
Visió Solar, SL, amb NIF B64431422, d’acord amb els preus i anualitats que consten a la seva 
proposta i als plecs. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de gener de 2018, va acordar contractar la direcció 
d’obres del projecte executiu d’una instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per als 
edificis CEIP Montseny i Escola Bressol Petit Montseny del municipi de Breda a l’empresa DEKRA, 
que ha nomenat al Sr. Oriol Barber i Raméntol, director de projectes del Dept. de Sostenibilitat 
Energètica. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 21 de maig de 2018, va aprovar la modificació no 
substancial del projecte d’obres en els termes que es preveu en l’informe redactat pel director d’obres 
 
Per Decret núm. 2018DECR000333 de data 10 de maig de 2018 es va aprovar la proposta 
presentada pel Consell Comarcal de la Selva per a la contractació del serveis de coordinació de 
seguretat i salut de les obres d’instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pels edificis de 
l’Escola Montseny i de l’Escola Bressol El Petit Montseny del municipi, per un import de 952,94€ i 
nomenant com a persona coordinadora la Sra. Núria Freixa i Jou (col·legiada núm. 699 del CAiATGI). 
 
En data 14 de maig de 2018 RE núm. E2018001700 Visio Solar SL presenta el Pla de seguretat i 
salut de la instal·lació. 
 
Vist l’informe favorable de la Sra. Núria Freixa i Jou de data 30 de maig de 2018. 
 



 

Legislació aplicable  
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en relació a les obres d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor pels edificis de l’Escola Montseny i de l’Escola Bressol El Petit Montseny 
del municipi de Breda. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.-Aprovació canvi horari laboral 
Expedient: 1497-000001-2018 (X2018000657) 
 
Antecedents 
Atès que la Sra. Gemma Hernandez Figuerola, amb DNI número 79301752Y, ha sol·licitat per registre 
d’entrada número 450 de data 2 de juny de 2017, un canvi d’horari laboral a partir del dia 12 de juny 
fins el 31 d’agost.  
 
Atès que l’horari que vol fer està motivat per el baix ús de la biblioteca durant aquest mesos d’estiu.  
  
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar parcialment la proposta del canvi d’horari de jornada a la Sra. Gemma Hernandez 
Figuerola per els motius determinats en la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Regularitzar el seu horari a partir del 31 d’agost de 2017. 
 
Tercer.- El canvi d’horari es practicarà a partir del dia 12 de juny fins el dia 31 d’agost de 2014 
(ambdós inclosos) passant a ser el següent: 
 
Dilluns: de 9:30 a 12:30h i de 16 a 21:00h  
 
Dimarts: de 9:30 a 12:30h i de 16 a 21:00h 
 
Dimecres: de 10 a 13h i de 16 a 21:00h 
 
Dijous: de 15:30 a 21:00h 
 
Divendres: de 9:30 a 12:30h i de 16 a 21:00h 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.-Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 



 

9.1. -Aprovar la contractació del càtering de l’Homenatge a la Vellesa 2018 
Exp. 1431-000039-2018 
 
Antecedents 
Atès que s’ha celebrat el 53è Homenatge a la Vellesa el passat 27 de maig de 2018, es contracta 
l’empresa M’PENTA SERVEIS I MES, SL (B62948302) per dur a terme el servei de càtering. 
 
Atès que en l’homenatge hi han participat 280 comensals adults i 8 d’infantils, així com el servei de 
cambrers, l’import total de la despesa ha sigut de 9.707,86 euros. 
 
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 259/2015, de 29 de juny, publicat en el BOP de data 
09.07.2015, 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.  
 
Els contractes menors han de disposar de la documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del 
pressupost, sense que en cap cas pugui mancar els pressupostos i l'informe d’intervenció.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat 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 2018. 
 
Fonament de dret 
Articles 17, 29.8 i 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 del següent ACORD: 

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis de càtering del dinar del 53è Homenatge a la 
Vellesa a M’PENTA SERVEIS I MES, SL (B62948302), import total: 9.707,86 euros (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar les despeses a càrrec de l’aplicació 338_2260901. 
 
Tercer.- Ordenar el pagament de les factures i 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  
 
 
9.2. -Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per al projecte de reforma i 
urbanització de l'espai ocupat pel claustre del Monestir, Fase 1 
Exp.- 2240-000004-2017 
 
Antecedents  
En data 14 de març de 2018 la corporació va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 
50.000,00€ per al projecte de reforma i urbanització de l’espai ocupat pel claustre del Monestir, Fase 
1, amb un pressupost total d’execució de 60.974,30€. 
 
En data 31 de maig de 2018, el president de la Diputació de Girona ha signat un decret pel que 
s’aprova la concessió d’una subvenció, de 48.779,00€, a l‘Ajuntament de Breda per al projecte 
esmentat. 
 
La resolució de Presidència de la Diputació estableix, entre d’altres, el termini i la forma de pagament 
essent el 16 de novembre de 2018 la data límit, 60.974,30€ la quantitat a justificar i el compte 
justificatiu per a subvencions inferiors a 60.000,00€ i la documentació acreditativa de la publicitat del 
suport econòmic de la Diputació el que cal fer arribar per mitjans electrònics a la Diputació com a 
documentació justificativa.  
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Llei 19/20147, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern 



 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 48.779,00€, concedida per la Diputació de Girona per al projecte 
de reforma i urbanització de l’espai ocupat pel claustre del Monestir, Fase 1, amb un pressupost total 
d’execució de 60.974,30€. 
 
Segon.- Publicitar el present acord al web de la corporació per donar compliment al que s’estableix 
en el Decret de Presidència de la Diputació. 
 
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  
 
 
9.3. -Adjudicar el contracte de les obres de la primera fase del projecte executiu de reforma i 
urbanització de l’espai ocupat pel claustre del monestir de Sant Salvador de Breda. 
Exp.- 1379-000005-2018 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 12 de març de 2018, va aprovar l’expedient de 
contractació de les obres contemplades a la Fase 1B del projecte de reforma i urbanització de l’espai 
ocupat pel claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda amb un pressupost base de licitació de 
38.820,16€. 
 
La mateixa Junta aprovava el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han regit el contracte 
d’obres mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada i abreujada, aplicant el preu com a 
únic criteri d’adjudicació. 
 
Per Decret d’Alcaldia 2018DECR000258, de 9 d’abril, es va nomenar els membres de la mesa de 
contractació i alhora se’ls convocava a l’obertura de proposicions econòmiques el 23 d’abril. 
 
Segons l’acta de la mesa de contractació es declaraven admeses totes les empreses presentades i 
es formulava proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Grup Puig Pocurull SL, amb 
NIF B65672271, per haver presentat l’oferta econòmica més avantatjosa per la corporació de 
conformitat amb la clàusula 14 del PCAP, amb el requeriment al proposat com a adjudicatari de la 
documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) i c) de l’apartat 
1 de l’article 104 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP 2017). 
 
Amb registre E2018001715, l’empresa Grup Puig Pocurull SL, amb NIF B65672271, va presentar la 
documentació requerida. 
 
Legislació aplicable 
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Grup Puig Pocurull SL, amb NIF B65672271, les obres contemplades 
a la Fase 1B del projecte de reforma i urbanització de l’espai ocupat pel claustre del Monestir de Sant 
Salvador de Breda per un import de 36.489,97€ (30.157,00€ + 6.332,97€ d’IVA) 
 
Segon.- Disposar la despesa de 36.489,97€, a càrrec de l’aplicació 336 609.03 del pressupost 
municipal 2018 (CPV 45232410-9). 
 



 

Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària als efectes que manifesti la seva 
conformitat al contracte, així com a la resta de participants en la licitació. 
 
Quart.- Publicitar al perfil del contractant els presents acords. 
  
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.4. -Revocar la cinquena liquidació de quotes d’urbanització de l’àmbit d’actuació urbanística 
UA 16 “Sector Industrial Sud” (Exp. X2017000512) aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 27 de desembre de 2017, que afecta la finca resultant í7. 
Exp. 2058-000014-2018 (X2018000678) 
 
Antecedents 
En data 1 de juny de 2018 el Sr. Isaac Colomer Xena en qualitat d’apoderat de l’empresa 
Mecanización del Transporte y Almacenaje Industrial SL (METRAL), manifesta que la seva 
representada va adquirir la nau industrial situada al carrer prolongació de Sant Francesc, i demana 
que se li liquidin les quotes urbanístiques derivades de la urbanització de la UA16. Concretament 
demana fer-se càrrec de les liquidacions número 1, 2, 3 i 4 girades a l’anterior propietari i es modifiqui 
la liquidació de la número 5, eximint del pagament de l’IVA atès que METRAL s’acull a la regla 
d’inversió del subjecte passiu.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat favorablement la possibilitat de revocar les 
liquidacions de les quotes urbanístiques i anular i els drets reconeguts que se’n deriven, sense 
perjudici que l’Ajuntament passi a liquidar novament les quotes a METRAL reconeixent el dret a 
l’inversió del subjecte passiu.  
 
Fonament de dret 
Article 109 i Disposició Addicional Primera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Article 2.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.  
Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD 
 
Primer.- Revocar la cinquena liquidació de quotes d’urbanització de l’àmbit d’actuació urbanística UA 
16 “Sector Industrial Sud” (Exp. X2017000512) aprovada per la Junta de Govern Local de data 27 de 
desembre de 2017, que afecta la finca resultant í7 per un import total de 42.578,08 €. 
  
Concretament es revoquen i es deixen sense efecte les quatre primeres liquidacions mensuals 
(factures) girades a la Sra. MARIA ROSA SARSANACH BAYES, que són les següents: 
 

Acord  Data  Import (IVA inclòs Núm. factura 

Junta de Govern  15.01.2018 3.434,63 euros 3 

Decret 118/18 16.02.2018 3.434,63 euros 24 

Decret 204/18 16.03.2018 3.434,63 euros 42 

Decret 279/18 16.04.2018 3.434,63 euros 62 

 
També es revoca la cinquena quota mensual de 3.434,63 euros IVA inclòs, aprovada per Decret 
d’Alcaldia 350/18 de data 18.05.2018.  
 
Segon.- Anular i donar de baixa els drets reconeguts de 17.173,15 euros derivats de la liquidació de 
les 5 primeres quotes mensuals de la cinquena liquidació de quotes d’urbanització de l’àmbit 
d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud” que afecten a la finca resultant i7. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per tal de liquidar a l’empresa 
Mecanización del Transporte y Almacenaje Industrial SL les cinc primeres quotes mensuals i 
següents, a raó de 2.838,54 euros cadascuna d’elles (IVA exclòs per aplicació del règim d’inversió del 



 

subjecte passiu). 
 
Quart.- Notificar els presents acords als interessats (Sra. MARIA ROSA SARSANACH BAYES i 
METRAL) i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.-Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament 
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