
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 14 D´ABRIL DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000014  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 14 d´abril de 2020 
Hora d’inici:  20:30 h 
Hora de fi: 20:48 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
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 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 30 de març i 6 d’abril de 2019. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar un contracte menor de serveis per la regidoria d'ensenyament 
 
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 

Feines Pavelló Rosa 45259000-7 323_2110001  B17937434 Brecubat SL 701,58 147,33 848,91 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Prendre coneixement de l'adjudicació i l'inscripció a nom de l'Ajuntament de Breda d'un 
bé patrimonial 
 
Antecedents  
Per Junta de Govern de data 17 de febrer de 2020 es va aprovar acceptar 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, en pagament dels deutes tributaris de PROMOCIONS SAGECOR SL. 
 
Concretament es proposa l’adjudicació dels següent bé:  
 
“Urbana: Parcel.la de terreny urbanitzable, senyalada amb el número U de la UA8 , Sector de Cal 
Batlle, situada a Breda, de superfície 1.312,25 m2, que limita a l’est, davant, amb carrer en projecte, 
al nord amb finca de la societat Construcciones y reformas Alami Siglo XIIISL, al sud, amb la parcel·la 
número 2 de la UA8, i a l’oest amb la finca de Juan Serrabou o hereus.” 
 
Li correspon la referència cadastral 3915621DG6231N0001ER 
Inscrita al tom 3208, Llibre 92 de Breda, full 155, finca 3345 
 
No consta l’existència d’arrendaments. 
 
Valoració de la finca: 22.509,23 euros.” 
 
Vist que en data 10 de març de 2020 es va procedir a la inscripció del bé al Registre de la Propietat 
de Santa Coloma de Farners. 
 
Legislació aplicable  
Article 38 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals 
Article 109 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol que aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Prendre coneixement de la inscripció al Registre de la Propietat de Santa Coloma de 
Farners del bé descrit a la part expositiva a nom de l’Ajuntament de Breda. 
 
Segon.-   Inscriure aquest bé a l’inventari de béns municipal amb la qualificació de bé patrimonial.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Quart.- Notificar els presents acord al Servei de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva i a 
la Tresoreria de la Corporació pel seu coneixement i efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Concessió d'un ajut personal per subsistència 
Antecedents  
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2864-000006-2020, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 31 de març de 2020. 
 
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 2020 
(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 
de les despeses bàsiques 
 
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 300,00€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 300,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_480.00.00 del pressupost de 
despeses de 2020. 
 
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  
 
 
5.0.- Concessió d'un ajut familiar per allotjament 
 
Antecedents  
Segons antecedents que figuren en l’expedient 2864-000007-2020, i d’acord amb l’informe dels SBAS 
del municipi, de data 3 d’abril de 2020. 
 
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 2020 
(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’allotjament. 
 
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 allotjament de 450,00€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 450,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_480.00.00 del pressupost de 
despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit al propietari de l’allotjament.  
 
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  
 
 
6.0.- 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.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria de Medi Ambient 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, però adverteix que no 
existeix crèdit suficient i adequat a la naturalesa de la prestació, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
indicada, atès que els crèdits del capítol VI afectats estan en situació de NO DISPONIBLES (afectats 
a un préstec que encara no s’ha formalitzat).   
 
Vist l’informe d’intervenció i valorada la urgència de l’actuació, que ha de suposar la reparació d’uns 
recs malmesos, la Junta de Govern considera convenient aixecar l’objecció d’intervenció i 
comprometre la despesa als efectes de poder finalitzar l’actuació.  
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aixecar l’objecció d’intervenció i adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a 
continuació i autoritzar i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es 
detalla: 



 

 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Reconstrucció recs segons 
pressupost 2/2020: 1ª fase 

45112000-
5 

160 61900  40950224N 
Excavacions Lluís 
Illa i Fill 

5.544 
€ 

1.164,24 
€ 

6.708,24 
€ 

 
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  
 
 
6.2.- Aprovació de factures (ADO) 
 
Antecedents de fet 
En les dates que a continuació es relacionen, s’han rebut en aquesta Administració les següents 
factures: 
 
  N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2020/248 28/02/2020 2000044 3.375,90 40512420J CAL MANYA, S.C. 342 2120003 

2 F/2020/273 03/03/2020 20200035 1.050,70 40293160N NASILLARD, S.L. 171 21000 

3 F/2020/276 03/03/2020 20200043 519,38 J55157119 NASILLARD, S.L. 171 21300 

4 F/2020/299 06/03/2020 11 1.028,50 J55157119 
ALSINA TERRADAS, 
CARLES 333 21200 

5 F/2020/393 01/04/2020 2020 549,12 J55157119 
IDEAL KING-PROJECTS, 
SL 323 2120001 

6 F/2020/401 02/04/2020 
2020-724-

100543320 888,42 J55157119 
RED ESPA?OLA DE 
SERVICIOS, SAU 

171 
132 

22103 
22103 

7 F/2020/413 03/04/2020 20006 2.894,28 B17048364 BOHILS VI?ALS, PERE 1531 21000 

8 F/2020/417 07/04/2020 1 6 1.101,10 B17911934 HOUSNI EL MEHDI 342 2120003 

9 F/2020/418 07/04/2020 1 5 859,10 79304557M HOUSNI EL MEHDI 342 2120002 

10 F/2020/421 07/04/2020 1311 974,05 B63864078 MODFU, SL 171 21300 

11 F/2020/425 10/04/2020 2020/25 2.910,60 B63864078 
FREIXAS ESCUDERO,  
MAG? 171 21000 

12 F/2020/565 31/03/2020 2000060 593,37 J55157119 CAL MANYA, SC 323 2120001 

13 F/2020/566 31/03/2020 20024 556,29 B66556804 
IDEAL KING-PROJECTS, 
SL 333 21200 

        17.300,81         

 
Rebudes les factures aquestes han estat conformades pels regidors i per les regidores  responsables 
de l’àrea de despesa, que acrediten la realització de la prestació i li donen conformitat.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb  observacions, 
atès que es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 
500 euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les 
bases d’execució del pressupost.  No obstant, es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient 
en les aplicacions de crèdit, vinculades si és el cas, del pressupost. 
 
Fonament de dret 
Article 58 i 67 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2020 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu les despeses 
de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 16.151,15 
euros.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 

 
 
7.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, 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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