
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 28 D´OCTUBRE DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2019000031  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 d’octubre de 2019 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 20:45 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 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  
Desenvolupament de la sessió.  
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser 
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes anteriors 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 14 i 21 d’octubre de 2019. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- Aprovar contractes menors de serveis  
 
Antecedents 
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.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com contractes menors 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 
2019. 
 
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, 26, 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 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Instal·lació de llum a 
tots els estands de la 
Fira de l'Olla 

45255400-3 4311_2260909 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

1.878,55 21% 2.273,05 

Poda arbres de la Pl. 
de la vila, c/ Sant 
Sebastià i Pl.Dr.Rovira 

77340000-5 171_21000 G61784898 
Fundació Acció 
Baix Montseny 

2.097,00 21% 2.537,37 

Retirada d’arbre sobre 
la via pública c/ 
Montseny 

 
77200000-2 

1532_21000 40280662A 
Jaume Rovira 
Cusachs  

1.000,00 21% 1.210,00 

 
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  
 
 
3.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de material promocional del Dia del Circ 
2019 
 
Antecedents 
Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Breda es vol reeditar el Dia del Circ, que es celebra des 
de 2015. 
 
Enguany les dates escollides són el 15 i 16 de novembre i s’ha sol·licitat a l’Associació Contaminando 
Sonrisas, CIF G55244198, una proposta de gestió d’artistes, espais, activitats, promoció, etc. 
 
Contaminando Sonrisas ha presentat un projecte i una proposta de contracte privat per la gestió del 
Dia del Circ 2019 que inclou, entre altres aspectes, les despeses relacionades amb: organització, 
desplaçaments i dietes dels artistes participants, llums i so. 
 
S’estableix en el contracte aprovat per la Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2019, que la 
contractació del subministrament de material promocional anirà a càrrec de la corporació local. 
 
S’han sol·licitat pressupostos a tres impremtes, per la impressió de 300 cartells i 2.500 programes del 
Dia del Circ, una vegada rebuts els preus finals pressupostats són: 
 
Gràfiques Jova: 1.013,00€ + 212,73€ IVA= 1.225,73€ 
Gràfiques Montseny SL: 978,00€ + 205,38€ IVA = 1.183,38€ 
Arts Gràfiques Cantalozella: 628,00€ + 131,88€ IVA = 759,88€ 
 
Pel que es proposa l’adjudicació a l’empresa Arts Gràfiques Cantalozella, per haver proposat un preu 
més baix. 
 
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.  
 



 

El secretari-interventor de l’ajuntament 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 2019. 
 
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 i 118 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. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el contracte menor de subministrament de material promocional amb Arts gràfiques 
Cantalozella, amb NIF A17062670, amb la condició que caldrà passar una prova d’impressió del 
cartell i contactar amb la dissenyadora del programa per obtenir l’arxiu en alta qualitat, i que la 
descripció del material serà: 
 

Cartells Llibrets 

Mida: A3  
Paper: Òfset de 120g 
Impressió: Digital Color 1 cara 

32 pàgines 
Format acabat: A6 (105 x 148 mm) 
Format obert: A5 ( 148 x 210 mm) 
Paper: Òfset de 80g 
Impressió: 4 + 4 tintes 
Plegats i cosits amb grapa 

 
Segon.- Acceptar i autoritzar les despeses derivades de la contractació menor de subministrament de 
material promocional del Dia del Circ 2019 que es relacionen a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2019. 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Llibrets 
 

79823000-
9 

334 
2260902 

A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

550,00€ 115,50€ 665,50€ 

Cartells 
79823000-
9 

334 
2260902 

A17062670 
Arts Gràfiques 
Cantalozella 

78,00€ 16,38€ 94,38€ 

TOTAL 628,00€ 131,88€ 759,88€ 

 
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorporin les factures i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè. Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al tercer trimestre 
del 2019 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
Amb el registre núm. E2019003829, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat la liquidació 
corresponent al tercer trimestre del 2019 de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 8.803,29 €.  
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
  



 

Per tot allò exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al tercer trimestre del 2019, per un import total de 8.803,29 €, en concepte 
de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 8.803,29 €. 
 
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  
 
 
5.0.- Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del CEIP Escola Montseny pel curs escolar 2019-
2020 
 
Antecedents  
En data 10 d’octubre de 2019, mitjançant Registre: E2019003649, ha tingut entrada un escrit de 
l’AMPA de l’Escola Montseny que demana poder disposar de diferents espais de l’Escola per realitzar 
activitats extraescolars.  
 
En data 14 d’octubre de 2019, mitjançant Registre: E2019003687, ha tingut entrada un escrit de 
l’entitat Dones de Breda que demana poder disposar de l’espai exterior de l’Escola Montseny (porxo 
del pavelló rosa) per realitzar l’activitat d’entrenaments a l’aire lliure, durant els dies de pluja.  
 
El Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda, 
aprovat definitivament en data 10 d’abril de 2015, preveu que l’Ajuntament de Breda podrà autoritzar 
l’ús de les instal·lacions dels Centres d’Educació Infantil i Primària fora de l’horari escolar a entitats i 
col·lectius que organitzin activitats que promoguin valors i actituds formatives. 
 
L’article 2 del Reglament estableix que podran sol·licitar l’ús social de les instal·lacions dels Centres 
d’Educació Infantil i Primària els col·lectius que formen part de la comunitat educativa: pares, mares, 
alumnes, professorat, personal no docent, i també les entitats legalment constituïdes o grups que 
realitzin activitats de caràcter formatiu, social o lúdic. 
 
Valorades les sol·licituds presentades,es comprova que la reserva d’espais es concreta en horari no 
escolar i per tant son susceptibles de ser autoritzades.  
 
Legislació aplicable 
El decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics, estableix que “Pel que fa als col·legis d’educació infantil i primària, en què l’edifici és 
patrimoni de la corporació local, la qual es fa càrrec del manteniment, vigilància i conservació, és la 
mateixa corporació local la que autoritza l’ús social de les instal·lacions.” 
 
El Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda, 
aprovat definitivament en data 10 d’abril de 2015. 
 
Article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya.  
 
Article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Pla d’ús dels espais i sales de l’Escola Montseny pel curs escolar 2019-2020, que 
es concreta en les autoritzacions d’ús de l’Escola Montseny per realitzar les següents activitats 
extraescolars en els dies, horaris i espais que es detallen i a favor de les següents entitats: 
 
 



 

1.- AMPA:  
 

Dia  Horari Activitat  Espai 

Dilluns 17.00-18.00 Jazz 1 Gimnàs 

Dilluns 17.00-18.00 Zumba Aula música 

Dilluns 18:00-19:00 Jazz 2 Gimnàs 

Dimarts 17.00-18.00 Hip-Hop Gimnàs 

Dimarts 17.00-18.00 Plàstica Cova Drac 

Dimecres 17.00-18.00 Ballet Gimnàs 

Dijous 17.00-18.00 Rítmica Gimnàs 

Divendres 17.00-18.00 Jazz  Gimnàs 

Divendres 17.00-18.00 Jazz  Aula música 

 
Es designa a la Sra. Maria Araceli Guerrero González com a persona responsable de les activitats i 
interlocutora amb l’Ajuntament de Breda, als efectes del que preveu l’article 5.1 del Reglament. 
 
2.- DONES DE BREDA: 
 

Dia  Horari Activitat  Espai 

Dilluns i dimecres, 
d’octubre a juliol 

19:30 – 20:30 Entrenaments Porxo pavelló Rosa 

 
Es designa a la Sra. Maria Eva Lozano Navarro com a persona responsable de les activitats i 
interlocutora amb l’Ajuntament de Breda, als efectes del que preveu l’article 5.1 del Reglament. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a les entitats autoritzades, informant-les que: 
 
a. L’aprovació del Pla d’ús representa l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal essencialment 
revocable per raons d’interès públic. 
 
b. La recepció de la notificació implica l’acceptació del Reglament de les instal·lacions dels centres 
d’educació infantil i primària públics de Breda. 
 
c. Les entitats autoritzades a l’utilització dels espais, assumeixen la responsabilitat dels danys que es 
puguin causar i hauran de comptar o subscriure una pòlissa de responsabilitat civil derivada de les 
activitats que porta a terme i garanteixi la indemnització dels possibles danys a tercers. 
 
d. L’activitat ha de complir les condicions establertes a la normativa específica de cada tipus 
d’activitat. 
 
e. Recordar que les sol·licituds d’espais esportius, espais d’assaig o altres per una durada de tot el 
curs s’han de formalitzar entre els mesos de maig i setembre i es valoraran totes les sol·licituds en 
conjunt. 
 
Tercer.- Comunicar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la corporació, el pla d’ús aprovat per tal que 
s’inclogui en el calendari d’activitats municipals, inclouen entitat, activitat, horari i dates reservades. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia,  s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 



 

6.1.- Concessió d'un ajut d'urgència social per acompanyaments a centres oficials 
 
Antecedents  
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2864-000025-2019, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 22 d’octubre de 2019. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2019 
(231_480.00.00 Atencions benèfiques i existencials). 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic urgent a la persona titular de l’expedient pel pagament 
d’acompanyaments a centres oficials 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut d'urgència social per acompanyaments a centres oficials de 160,00€ a la 
persona titular de l’expedient. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 160,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_480.00.00 del pressupost de 
despeses de 2019. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Concessió d'un ajut d'urgència social per subsistència 
 
Antecedents  
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2883-000007-2019, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 22 d’octubre de 2019. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2019 
(231_480.00.00 Atencions benèfiques i existencials). 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic urgent a la persona titular de l’expedient pel pagament 
d’acompanyaments a centres oficials 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut d'urgència social per subsistència de 200,00€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 200,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_480.00.00 del pressupost de 
despeses de 2019. 
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit a l’IAS Santa Caterina per tal que el gestionin.  
 
Quart.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

6.3.- Aprovar contractes menors de serveis de reserva de l’Aula d’entorn rural Can Plana per 
part de l’Escola Bressol Petit Montseny 
 
Antecedents 
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.  
 
Consta a l’expedient un informe de la directora de l’Escola Bressol que proposa la contractació d’una 
visita a la granja de l’Aula d’Entorn Rural Can Plana per part dels nens i nenes de l’escola, preveient 
una assistència d’ aproximadament 26 alumnes, a un preu unitari de 9 euros més IVA.  
 
Proposa que la visita es faci el dia 30 d’abril de 2020, no obstant cal fer la prèvia reserva de forma 
anticipada i pagar una reserva de 100 euros per garantir la confirmació de la reserva.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com contractes menors de serveis, no obstant, atenent que es tracta d’una 
contractació anticipada cal condicionar-la al fet que existeixi consignació pressupostària suficient a 
càrrec del pressupost de l’exercici 2020 
 
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, 26, 29.8 i 63.4,117.2, 118 i Disposició Addicional Tercera 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, condicionant 
l’adjudicació a la condició suspensiva de la consignació pressupostària suficient a càrrec del 
pressupost de l’exercici 2020 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reserva Aula Entorn 
Rural Can Plana 

98000000-3 323_2260902 77614993K 
Maria Carme 
Plana 
Perxachs 

234,00 
(9€/alumne) 

10% 257,40 

 
Segon.- Autoritzar i ordenar el pagament, en concepte de dret de reserva, de 100,00 euros a càrrec 
de l’aplicació extra pressupostaria 10960. 
 
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 



 

7.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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