
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000012  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de març de 2020 
Hora d’inici:  21:00 h 
Hora de fi: 22:30 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 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  
 
Desenvolupament de la sessió.  
Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de les limitacions imposades per l’Estat d’alarma 
que recomanen no posar en risc la salut de les persones, es procedeix a realitzar la sessió per 
mitjans electrònics, concretament telemàtiques a través de l'aplicació Zoom. 
 
El secretari-interventor interí que dona fe de la sessió comprova la voluntat dels membres de la Junta 
de Govern de celebrar la Junta de Govern mitjançant aquest sistema, i comprova l’efectiva connexió i 
interactivitat de tots els membres transcrits a l’encapçalament. 
 
Una vegada comprovada 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 l'acta anterior 
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 16 i 23 de març de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar una pròrroga del contracte per la gestió del servei de taller d'activitats 
recreatives, d'estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local de 5 de juny de 2017 aprovava adjudicar a l’Associació El Taller de Breda, 
amb CIF G55147201, el contracte de gestió del servei de taller d’activitats recreatives, d’estimulació 
cognitiva i animació sociocultural. 
 
La clàusula tercera del contracte estableix una durada de 3 anys , a comptar des del dia 1 de juliol de 
2017, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, que caldrà acordar per part 
d’ambdues parts del contracte, fins a un màxim de cinc anys. 
 
En data 25 de febrer de 2020, amb registre E2020000754 la Sra. Lola Vilà Aguado, com a 
representant de l’Associació El Taller de Breda, sol·licita una primera pròrroga del contracte per poder 
continuar amb l’activitat. 
 



 
 
 
Tal i com s’estableix en els Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte 
vigent i l’informe favorable de fiscalització prèvia emès per Secretaria-intervenció. 
 
Legislació aplicable 
Article 278 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de la gestió del servei de taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda. 
  
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la concessió d’una pròrroga, per un any del contracte de gestió del servei de taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda, mitjançant concessió, 
adjudicat a l’Associació El Taller de Breda, amb CIF G55147201, el 5 de juny de 2017. 
 
Segon.- Establir la durada de la pròrroga del contracte de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa, supeditada a la resta de condicions a les establertes 
en el contracte original i als seus annexos, amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Contracte de gestió del servei de 
taller d’activitats recreatives, 
d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural a Breda 

85311100-
3 

231-22799 G55147201 
Associació El 
Taller de 
Breda 

14.000,00€ 0% 14.000,00€ 

 
Quart.- Notificar els presents acords a l’associació adjudicatària del contracte 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  
 
 
3.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria d’obres 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 



 
 
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Estudi de paraments exteriors edifici 
convent 

71351914-3 151_22706 40358763L Jordi Pou i Rubio 590 123,90 713,90 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar contractes menors de serveis artístics per la Festa Major 
 
Antecedents 
La Festa Major 2020 es celebra del dia 5 al 10 de setembre, la regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
Breda ha informat de la necessitat de contractar, pels dies 5 i 10 de setembre, les actuacions 
musicals següents: 
 

Grup musical ZÀPING CATALONIA 

Grup musical EBRIS KNIGHT I MALEDUCAZINE ALCOLICA 

 
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 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 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 els contractes menors de serveis que es relacionen 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 

Grup musical  
ZÀPING CATALONIA 
Actuació 5 de setembre 

92312120-
8 

338-
2260905 

38834124G 
Sergi Matas i 
Riera 

2.000,00€ 21% 2.420,00€ 

Grup musical  
EBRIS KNIGHT I MALEDUCAZINE 
ALCOLICA 
Actuació 10 de setembre 

92312120-
8 

338-
2260905 

38834124G 
Sergi Matas i 
Riera 

8.500,00€ 21% 10.285,00€ 

 
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  
 
 
5.0.- Aprovar el contracte menor de serveis d’Alcaldia 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Serveis procuradoria 79112000-2 920_22604 79304762A Susanna Risquez Campasol 126,54 26,57 153,11 

 
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 subministrament de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

13 Plaques de noms 
de carrers 

34992300-0 171_21000 77998028Z Jordi Torres Arjona 1.495,00 21% 1.808,95 

 
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.- Proposta de desestimació de l'adjudicació d'un bé patrimonial (Fonda Santa Anna) 
 
Antecedents 
En data 20 de gener de 2020, el Servei de gestió tributaria i cadastral del Consell Comarcal de la 
Selva, ha proposat a l’Ajuntament de Breda l’adjudicació al seu favor del béns no alienats mitjançant 
subhasta pública en pagament dels deutes tributaris dels deutors T.S.F. i MA.C.S. en el marc de 
l’expedient executiu de constrenyiment núm. 91695 
 
Els bens subhastats electrònicament al portal del BOE a la subhasta SUB-RC-2019- 
1743000100020, que es proposen adjudicar són els següents: 
LOT ÚNIC:  
 
DESCRIPCIÓ: “URBANA: EDIFICI de planta baixa i pis situat a Breda, Carretera D’Arbúcies, sin 
número. Edificat sobre un solar de 1.205 m2, ocupa l’edifici una superficie de 205 m2 de planta baixa i 
176 m2 de pis, essent el resta pati.  
 
REFERENCIA CATASTRAL: 3217513DG6231N0001BR 
 
FINCA REGISTRAL: Número 2322, inscrita al tom 2561, llibre 68 de Breda, foli 74. 
 
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE Santa Coloma de Farners 
 
HABITATGE HABITUAL DEL DEUTOR: NO 
 
EXISTÈNCIA D’ARRENDAMENTS O OCUPANTS EN LA FINCA: La finca està 
ocupada. 
 
VALORACIÓ DE LA FINCA: 345.102,18 euros 

 
CÀRREGUES: 187.334,38 euros. 
 
TIPUS DE SUBHASTA: 157.767,80 euros. Aquest import no inclou els impostos 
indirectes que graven la transmissió del bé. 
 
ALTRES DEUTES AMB GARANTIA REAL D’AFECCIÓ: Realitzats els tràmits 
oportuns, l’administració no disposa d’aquesta informació. 
 
En data 5 de març de 2020, el secretari-interventor ha emès un informe jurídic que adverteix que 
l’Ajuntament té l’obligació d’adjudicar-se la finca sempre que el seu valor (345.102,18 euros) sigui 
més gran que les càrregues de l’immoble, en aquest cas 187.334,38; no obstant també té la 
possibilitat de no adjudicar-se-la quan hi hagi circumstàncies que permetin preveure que aquests 
béns no tindran utilitat per a la hisenda pública. 
 
Vist que el mateix informe posa de manifest que aquests bens no tindran cap utilitat per a 
l’Ajuntament de Breda, atès que tenen el handicap que es tracta d’un hostal que difícilment tindrà un 
aprofitament per a usos propis per part de l’Ajuntament, excepte que es reconvertís a altres usos 
socials (residencia per a gent gran, alberg, etc...).  
 
El local no és apte per tenir un aprofitament per a usos propis de l’Ajuntament, i per tant no compleix 
cap funció a favor de l’Ajuntament.  
Per altra banda, valorant únicament la possibilitat d’alinear el bé mitjançant subhasta al millor postor, 
cal admetre que les capacitats tècniques de l’Ajuntament en cap cas són superiors a les que disposa 
l’òrgan de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, que ja ha instat la subhasta del local i ha 
quedat deserta. Per tant s’ha de concloure que difícilment l’Ajuntament aconseguirà un millor resultat 
que el que ha assolit l’Administració tributaria comarcal que té delegada la gestió recaptadora per raó 
de la seva especialitat.  
 
Legislació aplicable  
Article 172.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària  
Articles 107 i 109 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol que aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Article 38 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del Patrimoni dels ens 
locals. 



 
 
 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Desestimar la proposta del Servei de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva, 
d’adjudicar a favor de l’Ajuntament de Breda el bé descrit a la part expositiva del present acord, en 
pagament dels deutes tributaris de T.S.F. i MA.C.S..  
 
Segon.- Notificar els presents acords al Servei de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva 
per tal que continuï el procediment administratiu de constrenyiment per part del òrgans de gestió 
tributaria.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Proposta de desestimació de l'adjudicació d'un bé patrimonial (local Arbúcies) 
 
Antecedents 
En data 27 de febrer de 2020,  el Servei de gestió tributaria i cadastral del Consell Comarcal de la 
Selva,  ha proposat a l’Ajuntament de Breda l’adjudicació al seu favor del béns no alienats mitjançant 
subhasta pública en pagament dels deutes tributaris del deutor P.M.B, en el marc de l’expedient 
executiu de constrenyiment núm. 265597. 
 
Els bens subhastats electrònicament al portal del BOE a la subhasta SUB-RC-2019-1743000100025, 
que es proposen adjudicar són els següents: 
 
LOT ÚNIC: Local magatzem del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 34 P-2-1 d’Arbúcies. 
 
FINCA REGISTRAL: Número 5448, inscrita al tom 2861, llibre 157 d’Arbúcies, foli 92. 
 
DESCRIPCIÓ: URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO U.- LOCAL EN LA PLANTA BAIXA destinat a 
magatzem o a qualsevol activitat lícita de l’edifici situat a Arbúcies, paratge La Galcerana, carrer 
Jacint Verdaguer número 34 amb accés a la via pública mitjançant servitud a través de la finca 
col.lindant. Superfície útil: 177 metres quadrats.  Està gravada per diferents servituds.  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 0098984DG6209N0001SD 
 
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE Santa Coloma de Farners 
 
HABITATGE HABITUAL DEL DEUTOR: NO 
 
EXISTÈNCIA D’ARRENDAMENTS O OCUPANTS EN LA FINCA: L’Administració no 
disposa d’aquesta informació. 
 
VALORACIÓ DE LA FINCA: 53.040,00 euros 
 
En data 5 de març de 2020,  el secretari-interventor ha emès un informe jurídic que adverteix que 
l’Ajuntament té l’obligació d’adjudicar-se la finca sempre que el seu valor (53.040,00 euros) sigui més 
gran que les càrregues de l’immoble; no obstant també té la possibilitat de no adjudicar-se-la quan hi 
hagi circumstàncies que permetin preveure que aquests béns no tindran utilitat per a la hisenda 
pública. 
 
Vist que el mateix informe posa de manifest que aquests bens no tindran cap utilitat per a 
l’Ajuntament de Breda, atès que tenen el handicap que estan situats fora del terme municipal, 
concretament a un municipi veí.  
 
El local no és apte per tenir un aprofitament per a usos propis de l’Ajuntament, i per tant no compleix 
cap funció a favor de l’Ajuntament.   
 
Per altra banda, valorant únicament la possibilitat d’alinear el bé mitjançant subhasta al m illor postor,  
cal admetre que les capacitats tècniques de l’Ajuntament en cap cas són superiors a les que disposa 
l’òrgan de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, que ja ha instat la subhasta del local i ha 



 
 
 
quedat deserta. Per tant s’ha de concloure que difícilment l’Ajuntament aconseguirà un millor resultat 
que el que ha assolit l’Administració tributaria comarcal que té delegada la gestió recaptadora per raó 
de la seva especialitat.  
 
Legislació aplicable  
Article 172.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària  
Articles 107 i 109 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol que aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Article 38 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del Patrimoni dels ens 
locals. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Desestimar la proposta del Servei de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva, 
d’adjudicar a favor de l’Ajuntament de Breda el bé descrit a la part expositiva del present acord, en 
pagament dels deutes tributaris de P.M.B..  
 
Segon.- Notificar els presents acords al Servei de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva 
per tal que continuï el procediment administratiu de constrenyiment per part del òrgans de gestió 
tributaria.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció del programa Pt10 de suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de DIPSALUT 
 
Antecedents 
En data 28 de febrer de 2020 s’ha publicat al BOP de Girona número 41, l’Edicte d’aprovació de la 
convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a es actuacions per la lluita i control de 
plagues urbanes (Pt10) per a l’any 2020. Girona. 
 
DIPSALUT estableix com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les 
seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les 
persones. 
 
La repercussió sobre la salut més important de la presència de plagues és la transmissió de 
microorganismes patògens causants de malalties que, en alguns casos, poden distribuir-se entre 
poblacions humanes. 
 
La Llei 18/2009 de salut pública estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per 
a la salubritat derivats dels animals domèstics i peridomèstics, i de les plagues. I tal i com recull la 
normativa, és competència dels ens locals la identificació i la lluita contra les plagues que puguin 
afectar la via pública i espais públics, els edificis d’habitatges particulars, els centres educatius de 
primària i llars d’infants, i els centres esportius i piscines. 
 
Dipsalut ofereix aquest programa de suport econòmic als ajuntaments, que cobreix les actuacions que 
desenvolupin per a l’eradicació i el control de plagues urbanes, inclòs el mosquit tigre, per a aquells 
conceptes descrits a les bases de la subvenció, publicades al BOPG 31, de 13 de febrer de 2018, per 
tal de: 

- Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues 
urbanes presents als seus municipis. 

- Sol·licitar als ajuntaments tota la informació relacionada amb les plagues existents al territori i 
les formes de lluita, per dotar Dipsalut de la informació necessària que permeti, en un futur, 
planificar una línia de suport tècnic integral a la lluita contra plagues. 

 
En protecció de la salut pública des de la Corporació es contracten els serveis de desratització, 
desinfecció i desinsectació en instal·lacions i altres béns públics, de retirada i eliminació de vespa 
velutina i de control d’aus. 
 



 
 
 
Tota aquests serveis generen a la corporació local una despesa total, atenent el període 
subvencionable fixat en la convocatòria, de 4.692,11€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 3.753,69€, corresponents al 80% del pressupost i al finançament 
màxim establert per la convocatòria del programa Pt10 de suport econòmic de lluita i control de 
plagues urbanes, desenvolupat per Dipsalut. 
 
Segon.- Formalitzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pt10 de suport econòmic de lluita i control de 
plagues urbanes, segons estableix la convocatòria publicada al BOPG de 28 de febrer de 2020. 
 
Tercer.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per material escolar i llibres digitals 
 
Antecedents 
Segons expedient a dalt esmentat es sol·licita per part de la interessada un ajut econòmic per assumir 
les despeses del material escolar pel curs 2019-2020. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 
 
En data 17 de gener de 2020 des del servei SBAS del municipi s’informe sobre la situació familiar i el 
detall del pendent de pagament, que són 96,00€, i es proposa l’assumpció, per part de la corporació, 
del 100% de l’import esmentat. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Reial Decret 887/2006, de 214 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut familiar de 96,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 
despeses de 2020. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de 96,00€ repartits de la següent manera: 
 

- 17,00€, en concepte de llibres digitals, al compte ES42 2100.1861.5802.0002.2301 
(Caixabank) 

- 79,00€, en concepte de quota de centre educatiu, ES78 0081 5271.7000.0103.6212 (Banc 
Sabadell) 

 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 
 
11.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia,  s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
 
11.1.- Aprovar l’addenda del Pla de gestió del servei de Prevenció d’Incendis Forestals per al 
municipi de Breda, que preveu les actuacions a realitzar durant l’any 2020 
 
Antecedents  
Que amb data 26/03/2018 es va aprovar per Ple la signatura del Conveni de delegació de 
competències entre l’ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de prevenció 
d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys 
forestals 
 
Que l’Ajuntament de Breda, ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d’aquest conveni. 
 
El serveis comarcals han tramés una proposta d’actuacions a realitzar dins la delegació de 
competències de l’Ajuntament de Breda al Consell Comarcal de la Selva per l’any 2020, que es 
recullen en forma de Pla de gestió del servei, i que es proposa aprovar en forma d’addenda al 
conveni de delegació de competències.  
 
L’adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 
2019.  Concretament el Ple de la Corporació va delegar a favor de la Junta de Govern local l’adopció 
dels acords de subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb 
entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació 
en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, considera de caràcter indelegable. 
En data 30 de març de 2020 el secretari-interventor ha emès informe favorable de fiscalització prèvia. 
 
Legislació aplicable 
Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar l’addenda del Pla de gestió del servei de Prevenció d’Incendis Forestals per al 
municipi de Breda (actuacions a realitzar dins la delegació de competències de l’ajuntament de Breda al 
Consell Comarcal de la Selva, per al 2020), en els termes en què figura en l’expedient amb la redacció 
que a continuació es recull: 
 
“PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI: 
 
ACTUACIONS A REALITZAR DINS LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE 
BREDA AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, PER AL 2019. 
 

1. Introducció 
El present Pla de Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis Forestals per al municipi de Breda, fa 
referència a les actuacions dins la delegació de competències de l’ajuntament de Breda i el Consell 
Comarcal de la Selva, en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de 
població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la Llei 5/2003. 
 
D’acord al Conveni de delegació de competències, l’objectiu és donar compliment a les obligacions a) 
i b) de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions, situats en terrenys forestals. Aquests apartats de la Llei 
5/2003 son els següents: 
 

a) Garantir el manteniment del terreny de totes les parcel·les (definides al Pla de gestió del 
servei 2018) i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que 



 
 
 

s’estableixin per a les franges de protecció. (Durant aquesta anualitat, les zones verdes del 
nucli les seguirà assumint l’ajuntament). 

 
2. Disposicions inicials 

D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals , la Junta de govern local/Ple Municipal de l’Ajuntament de Breda, va aprovar en data 21 de 
setembre de 2015, el Plànol de Delimitació previst en l’article 2.1 de l’esmentada llei, en el qual es 
determina quines són les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el terme municipal, 
que han de complir amb les obligacions imposades per la Llei 5/2003 ja esmentada. 
 
L’article 4.2 de la Llei 5/2003 estableix la responsabilitat solidària dels propietaris de les finques de la 
urbanització, pel cas que no hi hagués, o si no s’hagués constituït, l’entitat col·laboradora. 
 
L’article 4.4 de l’anomenada norma preveu que per al cas que els obligats no complissin amb 
l’execució de les mesures per la prevenció d’incendis corresponents a la lletra b) de l’article 3.1, 
correspon a l’ajuntament substituir-los en el compliment, sense perjudici de recórrer a l’execució 
forçosa. 
 
Tanmateix, l’article 100 de la Llei 39/2015, d1i d’octubre, recull entre els diversos mitjans d’execució 
forçosa, l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat quan, per tractar-se d’actes no personalíssims,  
puguin ser realitzats per persona diferent a l’obligat. 
 
El Ple del Consell Comarcal de la Selva, en data de 20 de desembre de 2016 va aprovar 
l’establiment, el projecte d’implantació i el reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis 
forestals. Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments en el compliment de les obligacions que 
disposa la Llei5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals. 
 
El Ple de la Corporació l’Ajuntament de Breda, va aprovar el passat 26 de març de 2018  la delegació 
de competències en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, 
edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la llei 5/2003. 
 
El present pla de servei per al 2020, substituirà el pla de servei per al 2019 annex al Conveni i que ja 
s’ha executat. 
 

3. Actuacions realitzades el 2020 
Les actuacions previstes al Pla de gestió del servei s’estableixen d’acord amb les ordenances fiscals 
aprovades pel Consell Comarcal de la Selva. L’actualització de la taxa T- 19, taxa per actuacions 
vinculades amb el servei comarcal de prevenció d’incendis forestals en  compliment  de  les  
obligacions  que  es  deriven  de  l’aplicació  de  la  Llei  5/2003 i l’actualització de l’ordenança de 
preu públic P-16 per la prestació del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals en el 
compliment de les obligacions que es deriven de l’aplicació de la Llei 5/2003, el Consell Comarcal de 
la Selva preveu realitzar els següents serveis: 

 
3.1 Gestió de les parcel·les interiors 
S’inclouen en aquest concepte el conjunt d’actuacions que corresponen fer per part de l’Ajuntament 
per tal de garantir el compliment de les condicions que determina el Decret 123/2005 en les 
parcel·les interiors de les urbanitzacions i nuclis de població. Actuacions que son delegades al 
Consell Comarcal i que estan regulades pel conveni corresponent. 

 

 Recerca dels propietaris. 

 Comunicació als propietaris de les obligacions establertes al Decret 123/2005. 

 Sol·licitud d’actuació subsidiària al Consell Comarcal per part dels propietaris. 

 Inspecció del compliment. 

 Execució forçosa en cas d’incompliment. 
 

Taxa aprovada par a la delegació de competències en prevenció d’incendis en parcel·les interiors: 
 

- Gestió parcel·les interiors ........................... 12,75 €/parcel·la 
 



 
 
 

 

Preus públics aprovats per a l’actuació subsidiària per part del Consell, a compte de la propietat: 
 
 

- Preu públic a abonar pels obligats al pagament pel manteniment de la vegetació per a la prevenció 
d’incendis a les parcel·les: 0,122 €/m2 (IVA exclòs). 

 

- Preu públic a abonar pels obligats al pagament per a l’obertura de la vegetació de matollar per a la 
prevenció d’incendis a les parcel·les: 0,211 €/m2 (IVA exclòs). 

 

- Preu públic a abonar pels obligats al pagament per a l’obertura de la vegetació d’arbrat i matollar 
per a la prevenció d’incendis a les parcel·les: 0,333 €/m2 (IVA exclòs). 

 

- En el cas que s’hagi de tallar arbres especials dins la parcel·la. S’entén per arbre especial aquell 
arbre que per la seva mida excepcional o per estar inclinat o situat a prop d’alguna infraestructura la 
seva tala resulta especialment costosa i requereix de treballs en alçada o mitjans auxiliars de 
subjecció i tibat com un cabrestant o tràctel: 425,52 €/unitat (IVA exclòs). 

 
Son objecte del present pla de servei 186 parcel·les interiors. 

 
Als annexes al Pla del Servei s’adjunta la relació de parcel·les cadastrals de les parcel·les. 

 
3.2 Expedients d’incompliment 
En els casos en que amb la inspecció es detectin incompliments per part dels subjectes obligats, 
s’iniciarà un procediment administratiu d’execució forçosa, que constarà dels següents passos: 

 

- 1r advertiment amb un període de 30 dies per subsanar l’incompliment. 

- 2r advertiment i una multa coercitiva de 300 €, amb un període de 30 dies per 
subsanar l’incompliment. 

- 3r advertiment i una multa coercitiva de 700 €, amb un període de 30 dies per 
subsanar l’incompliment. 

- 4t advertiment i una multa coercitiva de 1.000 €, amb un període de 30 dies per 
subsanar l’incompliment. 

- Execució forçosa amb rescabalament del cost a compte de la propietat. 1 €/m2 per parcel·la 
amb un cost mínim de 1.225,58 €/parcel·la. 

 
5.-Pressupost 
Per a la prestació d’aquest servei l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva han 
acordat realitzar les següents accions. 

 
Concepte     Unitats  Import  Total 

 
Gestió de parcel·les interiors  186  12,75 €  2.371,50 € 
 
TOTAL         2.371,50 € 
 

Pel Consell Comarcal de la Selva    Per l’Ajuntament de Breda 
 

Salvador Balliu Torroella President    Dídac Manresa i Molins Alcalde 
 

Joan Manso Bosoms Secretari    Jordi Jové Perich Secretari 
 
ANNEX I. Relació de parcel·les incloses en el pla de servei. 
 
ID REF_CAD14 ID REF_CAD14 ID REF_CAD14 ID REF_CAD14 ID REF_CAD14 

1 3619905DG6231N 39 3625613DG6232N 77 3020142DG6232S 115 3129608DG6232N 153 3625119DG6232N 

2 3719706DG6231N 40 3627904DG6232N 78 3020143DG6232S 116 3020161DG6232S 154 3224701DG6232S 

3 3719708DG6231N 41 3022509DG6232S 79 3020145DG6232S 117 3726511DG6232N 155 3523304DG6232S 
4 3619904DG6231N 42 3226918DG6232N 80 3020146DG6232S 118 3726508DG6232N 156 3020148DG6232S 

5 3619906DG6231N 43 3226917DG6232N 81 3020147DG6232S 119 3021510DG6232S 157 3020149DG6232S 

6 3817409DG6231N 44 3524805DG6232S 82 3020118DG6232S 120 3721701DG6232S 158 3020126DG6232S 
7 3817410DG6231N 45 3519835DG6231N 83 3020131DG6232S 121 3721702DG6232S 159 3020127DG6232S 

8 3719709DG6231N 46 3025309DG6232N 84 3121503DG6232S 122 3721705DG6232S 160 3020140DG6232S 

9 3817411DG6231N 47 3619901DG6231N 85 3226707DG6232N 123 3721710DG6232S 161 3020129DG6232S 

10 3719705DG6231N 48 3522713DG6232S 86 3620307DG6232S 124 3227302DG6232N 162 3020111DG6232S 
11 3719707DG6231N 49 3318441DG6231N 87 3821902DG6232S 125 3618114DG6231N 163 3020112DG6232S 



 
 
 
12 3817412DG6231N 50 3226413DG6232N 88 3719703DG6231N 126 3619607DG6231N 164 3020113DG6232S 

13 3020152DG6232S 51 3618221DG6231N 89 3719704DG6231N 127 3025317DG6232N 165 3020114DG6232S 

14 3626503DG6232N 52 3122415DG6232S 90 3719710DG6231N 128 3623112DG6232S 166 3226916DG6232N 
15 3025320DG6232N 53 3224719DG6232S 91 3921617DG6232S 129 3217519DG6231N 167 3722722DG6232S 

16 3421421DG6232S 54 3020151DG6232S 92 3628806DG6232N 130 2929109DG6222N 168 3020119DG6232S 

17 3224728DG6232S 55 3020150DG6232S 93 3020130DG6232S 131 3020303DG6232S 169 3020116DG6232S 

18 3224727DG6232S 56 3726805DG6232N 94 3020132DG6232S 132 3224714DG6232S 170 3020117DG6232S 
19 3619604DG6231N 57 3720209DG6232S 95 3020404DG6232S 133 3224715DG6232S 171 3618122DG6231N 

20 3224730DG6232S 58 3226421DG6232N 96 3721703DG6232S 134 3224716DG6232S 172 3618123DG6231N 

21 3224702DG6232S 59 3424802DG6232S 97 3020115DG6232S 135 3224717DG6232S 173 3619610DG6231N 

22 3326810DG6232N 60 3226442DG6232N 98 3921604DG6232S 136 3028505DG6232N 174 3619909DG6231N 
23 3421431DG6232S 61 3128315DG6232N 99 3921603DG6232S 137 3821201DG6232S 175 3224708DG6232S 

24 3626221DG6232N 62 3625602DG6232N 100 3726102DG6232N 138 3821202DG6232S 176 3224709DG6232S 

25 3726512DG6232N 63 3921620DG6232S 101 3921621DG6232S 139 3523315DG6232S 177 3121502DG6232S 

26 3726802DG6232N 64 3921618DG6232S 102 3726501DG6232N 140 3523312DG6232S 178 3226427DG6232N 
27 3128805DG6232N 65 3226704DG6232N 103 3418308DG6231N 141 3523313DG6232S 179 3627902DG6232N 

28 3921625DG6232S 66 3226706DG6232N 104 3921602DG6232S 142 3226610DG6232N 180 3624202DG6232S 

29 3020133DG6232S 67 3320907DG6232S 105 3821203DG6232S 143 3420122DG6232S 181 3624203DG6232S 

30 3020134DG6232S 68 3626222DG6232N 106 3821206DG6232S 144 3128331DG6232N 182 3624208DG6232S 
31 3020135DG6232S 69 3626223DG6232N 107 3821210DG6232S 145 3226607DG6232N 183 3624209DG6232S 

32 3020138DG6232S 70 3129618DG6232N 108 3224718DG6232S 146 3226609DG6232N 184 3523311DG6232S 

33 3020139DG6232S 71 3128320DG6232N 109 3626217DG6232N 147 3226608DG6232N 185 3523316DG6232S 

34 3020137DG6232S 72 3517424DG6231N 110 3726104DG6232N 148 3226612DG6232N 186 3017507DG6231N 
35 3020136DG6232S 73 3021509DG6232S 111 3618211DG6231N 149 3226601DG6232N   

36 3627603DG6232N 74 3628802DG6232N 112 3227321DG6232N 150 3627303DG6232N   

37 3726807DG6232N 75 3020144DG6232S 113 3620308DG6232S 151 3224711DG6232S   

38 3226438DG6232N 76 3020141DG6232S 114 3129611DG6232N 152 3625101DG6232N   

 
Segon.- Autoritzar la despesa de 2.371,50 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents segons els pressupostos municipals. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- 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/la president/a amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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