
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000028  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de juliol de 2020 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 21:00 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 secretari-intervenció 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 6 i 13 de juliol de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor d’obres d’esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, 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 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.- 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 

Canviar bomba 
impulsió expersor 
Camp de Futbol 

45232121-6 342_2120001 A58653676 
FIELDTURF 
POLIGRAS, S.A. 

3.113,60 21% 3.767,46 

 
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 un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 
 
Antecedents 
El dia 26 de juliol es celebra l’Aplec de Santa Anna, l’àrea de festes de la corporació és qui s’ocupa 
de la contractació d’una cobla per a l’audició que anualment es celebra al costat de l’ermita de Santa 
Anna el vespre. 
 
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 

Audició de sardanes 92312140-4 334 2260902  G67132720 
l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ACTURA 

850,00 exempt 850,00 

 



 

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  
 
 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de manteniment de l'àrea d'esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, 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 

Manteniment del camp de futbol 
municipal de Breda 

45212290-
5 

342 -
2120001 

B67037168 
Sports&Landscape 
SL 

850,00 21% 1.028,50 

 
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.- Aprovació inicial del projecte tècnic de construcció de marquesina per a la grada del 
camp de futbol municipal de Breda 
 
Antecedents  
Dins de la voluntat del consistori de renovar i actualitzar les instal·lacions esportives municipals i els 
seus entorns, s’ha redactat el projecte que correspon a la construcció d’una marquesina per a la 
grada del camp de futbol municipal de Breda. 
 
El projecte planteja la marquesina com a una estructura volada des de la part del recinte de les pistes 
de petanca, concretament en la zona auxiliar o de descans, sense ocupar les pistes, per tal de 
protegir del sol i la pluja als espectadors del camp de futbol. La seva dimensió total és de 19’40 m de 
llargada per 6’65 m. agafant com a eix central el mig del camp del recinte de joc. 
 
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, el projecte tècnic de construcció d’una marquesina per a la grada del 
camp de futbol municipal de Breda, que té un pressupost d’execució per contracte de 48.121,97 euros 
(IVA inclòs).  
 
Segon.- Sotmetre el projecte d'obres a informació pública pel període de 30 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  
 
 
6.0.- 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/2020/910 03/07/2020 70/2020 584,99 B17591561 NAVARBRED, S.L. 342 2120002 

2 F/2020/912 03/07/2020 
2020-724-

100941499 1032,96 A25009192 
RED ESPA?OLA DE SERVICIOS, 
SAU 

171 
132 

22103 
22103 

3 F/2020/913 05/07/2020 20010 3075,82 40289919Z BOHILS VI?ALS, PERE 1531 21000 

4 F/2020/914 05/07/2020 20027 1491,47 43672794A BOHILS VI?ALS, JOAN 

342 
432 
342 

2120003 
21200 

212001 

5 F/2020/928 08/07/2020 1 001552 590,64 B17829581 
J.VI?AS MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, SLU 1532 21000 

6 F/2020/961 09/07/2020 3120 846,76 B17097411 GESTI? GIRONA, SLU 920 22706 

7 F/2020/962 06/07/2020 20037 793,95 B66556804 IDEAL KING-PROJECTS, SL 333 21200 

8 F/2020/963 06/07/2020 A/8715 631,43 40293160N ARGEMI IGLESIAS, M.DOLORS 342 2120001 

9 F/2020/964 10/07/2020 2000101 597,74 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 2120003 

        9.645,76         

 



 

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:  
 
Únic.- 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 9.645,76 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a actuacions municipals motivades pel 
temporal Glòria 
 
Antecedents  
En data 19 de juny es publicava al BOP de Girona número 118 l’edicte d’aprovació inicial de les 
Bases especifiques reguladores de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal 
Glòria. 
 
En data 1 de juliol es publicava al BOP de Girona número 125 l’extracte en la BDNS de la 
convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria. 
 
L’objecte de la subvenció és estructura i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona per finançar despeses 
municipals derivades de les situacions meteorològiques excepcions, especialment de pluges, sofertes 
durant la setmana del 20 de gener de 2020 (temporal Glòria). 
 
Breda es va veure afectada pel temporal que va malmetre camins, talusos, ponts i arrencar arbres,per 
un cost total de 10.134,50€. 
 
La Base 5 estableix que la subvenció no pot excedir del percentatge màxim de 80% als municipis de 
2.001 a 5.000 habitants, pel que es pot sol·licitar una subvenció màxima de 8.107,50€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
El Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases d’execució del pressupost 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 per a actuacions municipals motivades pel temporal 
Glòria de 8.107,50€. 
 
Segon.- Gestionar la sol·licitud en el període establert en les bases i convocatòria de subvencions per 
a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria de la Diputació de Girona. 



 

 
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  
 
 
8.0.- Aprovació del calendari de vacances del personal laboral conserge pavelló poliesportiu 
 
Antecedents  
Presentada la proposta de vacances per part de la conserge del pavelló poliesportiu. 
 
Legislació aplicable  
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el calendari de les vacances segons quadre següent, amb el ben entès que poden 
ser modificades per la corporació si ho requerís el servei. 
 
Permisos dies hàbils 
 
 Carmen Zarich de Fernández 

Dies Núm. 

De l’1 al 30 d’agost 30 dies 

TOTAL 30 dies 

 
Segon.- Comunicar-ho a la interessada pel seu coneixement.  
 
Tercer.- Qualsevol modificació proposada ha de comptar amb el vist i plau de l’alcalde.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
 
9.1.- Acceptar la subvenció concedida per a resoldre els desperfectes ocasionats pel temporal 
Glòria a l'Ajuntament de Breda 
 
Antecedents  
En data 28 d’abril de 2020, l’Ajuntament de Breda sol·licita una subvenció exclosa de concurrència 
per a desperfectes ocasionats pel temporal Glòria en el Parc Natural del Montseny, amb un import de 
3.000,00 euros, a la Diputació de Girona, tal i com establia l’acord de la Junta de Govern Local de 27 
d’abril. 
 
La Vicepresidenta IV de la Diputació de Girona, en data 25 de maig de 2020, ha resolt concedir una 
subvenció nominativa, de 3.000,00€, a l’Ajuntament de Breda pels desperfectes ocasionats pel 
temporal Glòria al Parc Natural del Montseny. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 



 

Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció nominativa de 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, concedida per la 
Diputació de Girona. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, si s’escau. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.2.- Aprovar el contracte menor de subministrament de Medi Ambient.  
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de 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 

Senyalització fonts 34928472-7 311 2100  B17960519 Serviseny 10 SL 1.581,20 332,05 1.913,25 

 
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  



 

10.0.- Precs i preguntes 
 
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. 
 


