
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 27 D´ABRIL DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000016  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 d´abril de 2020 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:21 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 14 i 20 d’abril. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar l'Addenda 2020 Conveni delegació de la responsabilitat de la recollida i control 
dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l'Ajuntament 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de febrer de 2017, va aprovar la signatura del 
“Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a la delegació de la 
responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o 
ensalvatgits”. 
 
La clàusula cinquena, en referència al finançament de la delegació, diu: 
 
“Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de recollida i acollida 
d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del Consell Comarcal de la Selva.  
 
El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de l’elaboració del pressupost anual i de la seva 
aprovació.  
 
El Consell Comarcal elaborarà, publicarà i aprovarà, d’acord amb el pressupost anual, la taxa que 
haurà de pagar cada municipi de la Comarca de la Selva que tingui delegades les prestacions i els 
serveis motiu d’aquest conveni. Aquesta taxa quedarà reflectida en les ordenances fiscals que 



 

aprovarà el Consell Comarcal anualment: Taxa T-13 “Taxa per el servei de recollida i acollida 
d’animals abandonats”. 
 
La taxa que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de recollida ordinari, 
l’acollida dels animals i totes les gestions administratives que comporti la recerca dels propietaris i la 
recuperació dels animals s’elaborarà anualment tenint en compte: 
 

 El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT). 

 El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT). 

 La superfície del municipi. 

 El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi. 
 
Correspondrà a l’ajuntament, en aplicació del principi de la millora en l'eficiència del servei, abonar al 
Consell Comarcal la taxa aprovada en l’exercici en curs. 
 
Els serveis de recollida extraordinària d’animals tenen caràcter voluntari, únicament comportarà 
despesa per l’ajuntament si l’ha requerit, el cost d’aquest servei es liquidarà trimestralment tenint a les 
quotes aprovades en l’ordenança fiscal T-13. En cas el municipi encarregui al Consell Comarcal les 
tasques de sanejament i esterilització dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones 
urbanes, correspondrà a l’Ajuntament abonar addicionalment aquesta despesa atenent a les taxes 
establertes en l’ordenança fiscal T-13.” 
 
En data 16 d’abril de 2020, amb registre E2020001387, es va rebre per part del Consell Comarcal de 
la Selva l’Addenda al conveni de delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals 
de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l’Ajuntament (Exercici 2020). 
 
L’Addenda especifica l’aportació econòmica prevista per part de l’Ajuntament de Breda atenent els 
paràmetres establerts en la mateixa. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de la despesa per part de secretaria-intervenció 
 
Legislació aplicable 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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 la signatura de l’Addenda al Conveni de delegació de la responsabilitat de la 
recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l’Ajuntament 
(Exercici 2020) en els termes en què figura en l’expedient amb la redacció que ha continuació es 
recull: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL 
DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS AMB L’AJUNTAMENT 
(Exercici 2020) 
 
Introducció 
El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de companyia abandonats, perduts i/o 
ensalvatgits directament des de l’any 1997. Aquest servei es presta amb gestió directa i per els municipis de la 
comarca. 
 
D’acord amb l’apartat1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008,de15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals, correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia 
abandonats,perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans. El punt 2 de l’anterior 
article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els ajuntaments puguin delegar la responsabilitat a què fa 
referència l'apartat 1 a administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en 
l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals. 
 
En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de 
delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o 
ensalvatgits,el qual va ser notificat a tots els ajuntaments per la seva aprovació. 
 
En data 1 de març de 2017 l’ajuntament de Breda ha tramés al Consell Comarcal de la Selva el conveni entre el 
Consell Comarcal de la Selva i ’ajuntament per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels 
animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits signat. 



 

 
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva 
El municipi Breda d’acord amb el preus establerts per a les diferents tipologies que al final s’especifica, rep els 
serveis següents: 
 
Servei ordinari: 
Aquest servei inclou la recollida d’animals de companyia en dies laborables i horari de 08,00 a 14,30h, l’acollida 
dels animals fins que siguin recuperats pels seus propietaris, o la seva adopció en cas d’animals abandonats,la 
gestió dels expedients i la gestió veterinària. Per a prestació d’aquest servei s’estipula anualment un preu per 
cada ajuntament, amb un pagament únic.  
 
Servei extraordinari (recollida) 
Aquest servei inclou les recollides fora de l’horari ordinari, concretament: 
 

 Recollida de dilluns a divendres, no festiu,de 14:30 fins a les22:00h 

 Recollida de dilluns a divendres, no festiu,de 22:00 a 08:00h. 

 Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores). 
 
Aquest servei és de prestació voluntària per part dels ajuntaments, únicament merita despesa en cas de ser 
requerit i d’acord a la tipologia del servei. Aquesta despesa serà facturada trimestralment. 
 
Servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes controlades. 
Aquest servei és de prestació voluntària, únicament merita despesa en cas el municipi encarregui al Consell 
Comarcal les tasques de sanejament i esterilització dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones 
urbanes. Correspondrà a l’Ajuntament liquidar l’import trimestralment atenent als preus establerts anualment per 
a la contraprestació d’aquest servei que inclou: reunions amb els veïns, coordinació amb l’ajuntament i els 
voluntaris, cessió del material de captura, desplaçament dels animals capturats, atenció 
veterinària,esterilització,marcatge i retorn a la colònia. 
 
Segon: Finançament dels serveis  
El conveni estableix en el seu apartat cinquè el finançament d’aquest servei. Totes les despeses de gestió, 
manteniment,personal i inversions del servei de recollida i acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, 
aniran a càrrec del Consell Comarcal de la Selva. L’ens comarcal serà el responsable de l’elaboració del 
pressupost anual i de la seva aprovació.  
 
1. Servei ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS 
La contraprestació econòmica que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de 
recollida ordinari,el control dels animals i totes les gestions administratives que comporti la recerca dels 
propietaris i la recuperació dels animals s’elaborarà anualment tenint en compte: 
 

 El nombre d’habitants del municipi(recompte padró municipal, IDESCAT). 

 El nombre d’habitatges(primeres i segones residències, IDESCAT). 

 La superfície del municipi. 

 El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi. 
 
Els ajuntaments aportaran, en el seu conjunt, un55% del pressupost de despeses, sense incloure les partides 
d’inversions (100% Consell Comarcal)i les del servei de recollida extraordinari (recollides en festius, caps de 
setmana, tardes i nits, que correspon 100% als ajuntaments que ho requereixin). 
 
Els tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat elaboren anualment pressupost del servei de recollida i 
control d’animals de companyia. La distribució de l’aportació municipal es realitza tenint en compte: 
 

 Nombre d’habitants ........35 % 

 Superfície del municipi ...5 % 

 Nombre d’habitatges ......10 % 

 Gossos recollits (5 darrers anys) 40 % 

 Gats recollits (4 darrers anys) 10 % 
 
Atenent aquests paràmetres els valors de la contraprestació pel servei de recollida ordinari i d’acollida dels 
animals que correspon a l’ajuntament és: 
 

 % total comarca euros comarca euros municipi 

Habitants (3.740 h ) 2,30% 52.500,00 € 1.210,10 €  

Superfície (5,02 km2) 0,55% 7.500,00 € 41,29 €  

Habitatges (1.389 h) 2,19 % 15.000,00 € 328,66 € 

Gossos (10 gossos) 0,98 % 60.000,00 € 586,20 € 

Gats (3 gat) 2,49 % 15.000,00 € 374,06 € 

Quota fitxa (1.000,00 €)  24.000,00 € 1.000,00 € 

TOTAL    3.540,32 € 

 
 



 

2. Servei de recollida extraordinari 
 

Servei Extraordinari Preu unitari 

Recollida extraordinari dies laborable de 14,30 a 22,00 h 62,40 €/gos 

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i horari nocturn (de 22,00 a 08,00 h) 78,00 €/gos 

Recollida extraordinària fallida 41,60 €/servei 

Manteniment d’animals en el dipòsit municipal temporal de l’Ajuntament fins a 72 hores 26,00 €/gos 

Trasllat directe del gos al CAAS (municipis sense dipòsit municipal temporal) 15,60 €/gos 

 
3. Servei de sanejament colònies urbanes de gats 
 

Sanejament i control gats colònies urbanes Import 

Cost unitari per gata femella 55,00€/animal 

Cost unitari per gat mascle 30,00€/animal 

Test serològic FeLV / FIV 15,0€/test 

 
Tercer: Vigència 
En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el conveni entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Breda per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels 
animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.  
 
Els imports per a la prestació dels serveis seran vigents per l’exercici en curs. 
 
Quart: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 

 Import de: 3.540,32€ per a la prestació del servei ordinari, mitjançant pagament únic a l’inici de l’exercici. 

 En cas de requerir els serveis de recollida extraordinari i/o el de sanejament de colònies urbanes de 
gats, es facturarà trimestralment, d’acord al nombre de serveis requerits, la seva tipologia i els preus 
establerts a l’apartat segon.” 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.540,32€ per la prestació del servei ordinari amb càrrec 
a l’aplicació 311 22799 del pressupost municipal del 2020. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, fent-los tramesa adjunta de 
l’Addenda del Conveni esmentada degudament signada i segellada pels representants de la 
Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari er dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar una indemnització per resolució de contracte administratiu a favor de Mapamundi 
produccions SL 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de març de 2020, va aprovar el contracte 
menor de serveis d’organització i gestió de les parades i les activitats de la Fira del Monestir (CPV 
79956000-0) a favor de Mapamundi produccions SL, per un preu base de 9.450,00 més 21% d’IVA 
(11.434,50 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4311.2260910. 
 
Aquest acord d’adjudicació va ser notificat en data 19 de març a l’interessat.  
 
En posterioritat, en vistes els esdeveniments que prenia l’estat d’alarma i confinament per la crisi del 
COVID-19, l’Alcalde mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR000286 del dia 31 de març va 
acordar suspendre la celebració de la Fira del Monestir i la Festa de l’Ajust previstes pels dies 2 i 3 de 
maig de 2020. 
 
Aquest acord va ser formalment notificat a Mapamundi produccions SL en data 2 d’abril, no obstant 
prèviament, en data 31 de març, la regidoria de promoció econòmica i fires li va comunicar la 
resolució via correu electrònic.  
 
Finalment, per Resolució d’Alcaldia 2020DECR000307, de 6 d’abril, es va iniciar d’ofici la resolució 
del contracte administratiu de serveis d’organització i gestió de les parades i les activitats de la Fira 
del Monestir (CPV 79956000-0) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 
16 de març de 2020 a favor de Mapamundi produccions SL, per un preu base de 9.450,00 més 21% 
d’IVA (Exp.: X2020000627 - 1403-000031-2020). 
 



 

Aquesta resolució reconeixia a favor de Mapamundi produccions SL una indemnització de 283,50 
euros corresponent al 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar. I atorgava un tràmit 
d’audiència, a favor de Mapamundi produccions SL, per termini de deu dies naturals a fi que 
poguessin al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimessin pertinents. 
 
En el període establert Mapamundi produccions SL sol·licita, mitjançant registre E2020001399, el 
pagament de 1.542,25€ corresponents a: 
 

Concepte Import 

3% d'indemnització que fixa la LCSP 283,50 € 

7'5% del total pressupostat d’indemnització per la redacció i organització de la proposta 
acceptada per l'Ajuntament de Breda 

708,75 € 

Despeses derivades de la suspensió sobrevinguda per causes alienes a la voluntat del 
contractista. Pagues i senyals donades 

550,00 € 

 
La regidoria de fires ha informat que la despesa al·legada pel contractista ha estat degudament 
justificada i proposa que sigui reconeguda la seva indemnització.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria intervenció amb observacions.  
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva del contracte administratiu de serveis d’organització i gestió de 
les parades i les activitats de la Fira del Monestir (CPV 79956000-0), i procedir a la seva liquidació 
amb el reconeixment d’una indemnització de 1.542,25€ a favor de Mapamundi produccions SL 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA IMPORT  

Indemnització, per resolució de contracte 
administratiu, d’organització i gestió de les 
parades i les activitats de la Fira del 
Monestir 

79956000-
0 

4311 
2260910  

B64424740 
Mapamundi 
produccions SL 

1.542,25 

 
El pagament de la indemnització es realitzarà en el termini màxim de 30 dies. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte el compromís de despesa de 9.892,25 euros a càrrec de l’aplicació 
4311.2260910, quedant com a crèdits disponibles o susceptibles de ser donats de baixa en el marc 
d’un expedient de modificació de crèdit per finançar noves necessitats que no es puguin demorar.  
 
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.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 

4.0.- Aprovació inicial per urgència del projecte tècnic de modificació del sistema de depuració 
de l'aigua de les piscines municipals de Breda 
 
Antecedents   
La Junta de Govern Local en sessió del 16 de març de 2020, va aprovar la sol·licitud d’encàrrec de 
redacció del projecte tècnic de la modificació del sistema de depuració de l’aigua de les piscines 
municipals de Breda als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva. 
 
En data 17 d’abril de 2020 RE núm. E2020001392, els serveis tècnics del Consell Comarcal de la 
Selva va fer entrega del projecte tècnic de modificació del sistema de depuració de l’aigua de les 
piscines municipals de Breda, el qual consta de la documentació preceptiva per poder ser aprovat.  
 
Vist que aquest projecte té com a objectiu la substitució l’actual sistema de tractament de desinfecció 
de l’aigua de les piscines municipals per cloració líquida per un sistema de tractament mitjançant 
electròlisi salina, i que es pretén que estigui en funcionament aquest proper estiu, es justifica que 
sigui aprovat pel tràmit d’urgència. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 234 i 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
Els articles 8, 15,16, 24, 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS). 
Article 33 de 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.- Aprovar inicialment, en caràcter d’urgència, el projecte tècnic de modificació del sistema de 
depuració de l’aigua de les piscines municipals de Breda que té un pressupost d’execució per 
contracte de 33.188,68 euros (IVA inclòs).  
 
Segon.- Sotmetre el projecte d'obres a informació pública pel període de 15 dies hàbils mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, a fi i efecte que qualsevol persona interessada pugui al·legar el que cregui convenient. 
En cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés, 
sense perjudici que l’aprovació definitiva del projecte es faci pública en el BOP i en el DOGC i en 
tauler d’anuncis de la corporació.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Denegar el reconeixement de la subvenció per l'anualitat 2019 a Besttrail SL 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, de 15 d’octubre de 2019, va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Breda i Besttrail SL regulador de la concessió de subvenció nominativa per la 
realització de dues marxes de resistència al municipi. 
 
La proposta de conveni va ser notificada a Besttrail SL, sense que aquesta part manifestés la voluntat 
de subscriure el conveni.  
 
La Junta de Govern Local, de 23 de desembre de 2019, va aprovar fer un requeriment a Besttrail SL 
per tal que formalitzés el conveni i va concedir un termini extraordinari fins el 27 de desembre de 2019 
per tal que Besttrail SL acredités degudament la despesa de 700,00€ concedida per l’anualitat 2019. 
 
En data 7 de gener de 2020 es va informar a Besttrail SL que en el cas que no es justifiqués, s’iniciarà 
el procediment de revocació de la subvenció. 
 
En data d’avui, Besttrail SL no ha justificat la subvenció de l’any 2019.  
 
Segons l’informe emès per la Secretaria-Intervenció de la Corporació. 
 
 



 

Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Denegar el reconeixement de la subvenció per l'anualitat 2019 a Besttrail SL. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a Besttrail SL. 
 
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  
 
 
6.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció directa per les afectacions del temporal Glòria a la 
Diputació de Girona 
 
Antecedents  
La Diputació de Girona ens ha informat sobre una línea d’ajuts oberta per les afectacions del temporal 
Glòria. 
 
Una part dels imports que es destinen a línea d’ajuts esmentada s’assigna als municipis de l’àmbit del 
Parc Natural del Montseny. 
 
En aquest marc s’ha concedit a l’Ajuntament de Breda 3.000,00€ per cobrir les despeses de repàs de 
ferm, retirada d’esllavissades i neteja estàndard d'arquetes, de la zona del Pagès de Dalt. 
 
Segons consta en la memòria tècnica valorada que figura en l’expedient degut al temporal esmentat 
s’han vist afectats 2,1 quilòmetres de camins al terme municipal: 
 

Núm. CODI CARTOGRADIA Longitud Indret Municipi 
 Repàs ferm, retirada esllavissades i 
neteja estàndard d'arquetes  

34 8004 2,1 Pagès de Dalt  Breda 2,10  

 
El treballs realitzats han consistit en refer els camins malmesos, les cunetes i els recs, acordonant les 
terres i materials dels propis camins per a fer les trenques derivades dels mateixos i s’ha fet el reblert 
amb materials de planta. I finalment s’ha procedit a la la neteja de la riera de Riells, a la zona de la 
Bóbila. 
 
Els camins afectats són els següents:  
- Camí de can Valent, can Rafaló i ctra. d’Arbúcies 
- Camí del c/ St. Hipòlit  
- Camí de Can Roc i Petranca  
- Camí de la Bóbila  
- Camí de les Aigües  
- Camí de can Comas i can Manta a ctra. de Riells  
- Camí de can Gabriel i c/ Angel Guimerà a ctra. de Riells  
 
Això representa una depesa total de 6.473,50 € ( 5.350,00€ + IVA).  
 
Legislació aplicable 
Art. 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Art. 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
Art. 15-17 de l’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.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció, de 3.000,00€, de concessió directa a la Diputació de 
Girona per les afectacions del temporal Glòria. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar la sol·licitud d'adhesió al Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la 
transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona 
 
Antecedents  
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que 
són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis. 
 
Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les seves finalitats i 
competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de 
prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local. 
 
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona subvenciona als municipis, a través de la 
campanya de subvencions «Del pla a l’acció», el servei de comptabilitat i gestió de subministres 
energètics municipals i/o l’adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades 
energètiques en municipis. Els municipis tenen l’obligació de facilitar l’accés a les dades del seu 
consum energètic en formats oberts. 
 
El Pla de Serveis inclou, com a serveis que es presten als municipis gironins, la publicació en format 
obert de dades de consum energètic municipal (open data). 
 
Aquesta corporació té contractat al Consell Comarcal de la Selva els serveis de comptabilitat i gestió 
de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la 
comptabilitat i la gestió de dades energètics, pel que es fa necessària la sol·licitud d’adhesió al Pla 
de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la 
Diputació de Girona. 
 
Legislació aplicable 
Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, que indica que les 
administracions públiques, sempre que sigui possible i adequat, han de posar la informació a 
disposició de la societat en formats oberts. 
Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 
remarca que els ens públics «han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format 
reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la 
interoperabilitat entre les administracions». 
De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient i amb les polítiques 
mediambientals dels poders públics, se n’ha de fer difusió en compliment de la Llei 27/2006, que 
regula els drets d’accés a la informació en matèria de medi ambient. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d'adhesió al Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la 
transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 



 

8.0.- Assumptes urgents 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 

8.1.- Aprovació de factures 
 
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/2020/552 16/04/2020 1 000733 1.636,07 B17829581 
J.VIÑAS MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, SLU 1532 21000 

2 F/2020/578 21/04/2020 21 910,15 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

3 F/2020/579 09/04/2020 1507 863,70 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

4 F/2020/582 24/04/2020 20F103581 506,15 B17292426 
CARBURANTS 
TARAVAUS, S.L. 342 2210302 

5 F/2020/585 27/04/2020 42003 971,99 46350303J COLET OLTRA, ALEXIS 342 21300 

6 F/2020/586 20/04/2020 20022 681,73 B66556804 
IDEAL KING-
PROJECTS, SL 333 21200 

7 A/2020/7 20/04/2020 20028 -549,13 B66556804 
IDEAL KING-
PROJECTS, SL 323 2120001 

        5.020,66         

 
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 5.020,66 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- 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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