
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE GENER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000052  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 de gener de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:40 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Ferran Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí 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 les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local de data 21 i 28 de desembre de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- Proposta acord esmena notificació defectuosa 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- La Sra. M. Carmen Sánchez García va presentar reclamació de responsabilitat patrimonial 
contra l’ Ajuntament de Breda per mitjà d’escrit presentat el dia 15 de octubre de 2018, amb registre 
d’entrada núm. E2018003247. 
 
Segon.- En data 18 d’octubre de 2018, mitjançant Decret d’Alcaidia número 715, es va admetre a 
tràmit la reclamació de danys patrimonials i es va ordenar iniciar un expedien de reconeixement de 
responsabilitat patrimonial mitjançant un procediment ordinari. 
 
Tercer.-En data 1 de febrer la instrucció del procediment, previ anàlisis dels fets i les valoracions de 
la documentació que obra a l’ expedient, va emetre una proposta de resolució, desestimant la 
reclamació patrimonial instada per la Sra. M. Carmen Sánchez García. 
 
Aquesta proposta va ser notificada a la Sra. M. Carmen Sánchez García i a la corredoria d’ 
assegurances FERRER OJEDA, i se’ls va atorgar un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils, per tal que 
poguessin presentar al·legacions. 
 
Quart.- En data 22 de febrer de 2019, la Sra. M. Carmen Sánchez va presentar un escrit d’ 
al·legacions reiterant bàsicament que la via pública no estava en condicions de ser transitada, 
demanant també que se li trametessin les al·legacions presentades per la corredoria d’assegurances. 
Cinquè.- Les al·legacions presentades van estar novament valorades per l’ instructor, manifestant 
que no aportaven nous elements de judici que no haguessin esta valorats prèviament i, per tant, es va 
proposar ratificar la proposta de resolució en els termes inicialment proposats. 
 
Per altra banda també es va fer constar que, encara que la corredoria d’ assegurances FERRER 
OJEDA va ser notificada de tots els acords, no va presentar cap al·legació al respecte. 
 



 

Sisè.- Queda acreditat que es va notificar a la Sra. M. Carmen Sánchez García i a la corredoria 
d’assegurances FERRER OJEDA l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2019, on 
s’establia la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la 
interessada. 
 
Setè.- En data 18 de desembre de 2020, la Sra. M. Carmen Sánchez García va presentar escrit a les 
oficines de Correus, lloc habilitat per l’ article 16.4 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’ octubre, del 
Procediment Administratiu de les Administracions Públiques per presentar documents que es 
dirigeixin als òrgans administratius, on sol·licitava la declaració de nul·litat de ple dret de la resolució 
desestimatòria, atès que aquesta no disposava de peu de recurs. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Article 24 de la Constitució Espanyola de 1978. 
Articles 16,40, 47, 48 i 88 de la Llei 39/2015, de 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú. 
Article 174 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim local de Catalunya 
Article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de Bases del Règim Local. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Sobre la Concurrència de la nul·litat de ple dret. 
La nul·litat de ple dret és concebuda com una de les sancions més contundents de les que disposa l’ 
ordenament jurídic respecte els actes administratius. En aquest sentit, que una resolució es 
subsumeixi dins de la categoria esmentada, comporta que aquesta tingui una eficàcia ex tunc, és a 
dir, l’ acte administratiu no produeix efectes atès que mai ha existit. 
 
Donada la contundència amb la que l’ ordenament jurídic reacciona davant els actes administratius 
nuls de ple dret, el legislador, en una clara remissió al principi de seguretat jurídica de l’ article 9.3 de 
la Constitució Española de 1978, ha recollit en numeru clausus aquells supòsits on una resolució 
esdevé nul·la. 
 
En aquest sentit l’ article 47 de la Llei 39/2015, de 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques estableix que: 
 
“1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos següents:  
a) Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d’empara constitucional.  
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori. 
 c) Els que tinguin un contingut impossible.  
d) Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dictin com a conseqüència d’aquesta.  
e) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les 
normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.  
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen facultats 
o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los.  
g) Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició amb rang de llei.  
2. També són nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la Constitució, les lleis o 
altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin matèries reservades a la llei i les 
que estableixin la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets 
individuals”. 
 
L’ article reproduït no estableix en cap dels seus apartats que, la falta d’ incorporació del peu de 
recurs a una resolució, sigui un supòsit de nul·litat radical, fet que desvirtua la pretensió de la 
interessada. 
 
Per altra banda, tampoc és possible acudir a una interpretació analògica, en el sentit de que la manca 
de peu de recurs, pugui ser entesa com una vulneració del dret fonamental a una tutela efectiva, atès 
que l’ article 24.1 del text constitucional el reserva dins de l’ àmbit judicial. 
 
Per tant i tenint en consideració els fonaments jurídics citats, els serveis tècnics de l’ Ajuntament de 
Breda no poden apreciar la concurrència de la institució de la nul·litat de ple dret reclamada per la 
Sra. Sánchez García, donat que, els fets denunciats per la mateixa, no es subsumeixen en cap dels 
apartats de l’ article 47 de la LPAC. 
 



 

Segon.- Sobre la indefensió produïda per la manca del peu de recurs. 
 
L’ article 48 de la LPAC regula aquells actes que, no complint els requisits establerts a l’article 47, 
ostenten defectes que puguin suposar la seva anul·labilitat o nul·litat relativa. Aquesta institució 
suposa que els actes administratius tenen eficàcia ex nunc, és a dir, la resolució produeix efectes fins 
a la seva anul·lació.  
 
En aquest sentit l’ article 48 de la LPAC estableix que, “son anul·lables els actes de la Administració 
Pública que incorrin en qualsevol infracció de l’ ordenament jurídic, inclosa la desviació de poder”. 
 
Per la seva banda, l’ apartat segon del precepte citat exposa que, “el defecte de forma només 
determina l’anul·labilitat quan l’acte no tingui els requisits formals indispensables per assolir el seu fi o 
doni lloc a la indefensió dels interessats”. 
 
Atès al que es despèn de l’article citat, la manca de l’ expressió dels recursos procedents contra una 
resolució, podria ser susceptible de causar indefensió, donat que, en virtut de l’ article 88.3 de la 
LPAC, aquest contingut és obligatori. 
 
En aquest sentit, l’ article 40 de la LPAC, sobre la validesa de les notificacions, recull en el seu apartat 
segon que: 
 
“2. Tota notificació s’ha de cursar dins del termini de deu dies a partir de la data en què s’hagi dictat 
l’acte, i ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via 
administrativa, l’expressió dels recursos que siguin procedents, si s’escau, en via administrativa i 
judicial, l’òrgan davant el qual s’hagin de presentar i el termini per interposar-los, sense perjudici que 
els interessats puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que considerin procedent”. 
 
No obstant a l’ exposat, l’ apartat tercer de l’ article citat, regula el concepte de notificacions 
defectuoses , determinant que: 
 
“3. Les notificacions que continguin el text íntegre de l’acte i ometin algun dels altres requisits que 
preveu l’apartat anterior, tenen efecte a partir de la data en què l’interessat porti a terme actuacions 
que suposin el coneixement del contingut i l’abast de la resolució o l’acte objecte de la notificació, o 
interposi qualsevol recurs que sigui procedent”. 
 
Per tant i a la vista dels fets posats de manifest en el procediment, queda acreditat que, tot i que la 
resolució notificada a la interessada no disposés de peu de recurs, aquesta va presentar un escrit on 
sol·licitava la nul·litat de l’ acte administratiu. 
 
En aquest sentit, no es pot declarar que la interessada hagi interposat un recurs contra la resolució 
del procediment, doncs de la literalitat del document presentat, no es dedueix aquest caràcter.  
 
 Tot i això, de l’escrit presentat si que queda acreditat que la Sra. M. Carmen Sánchez García ha 
realitzat actuacions que suposen el coneixement del contingut i l’ abast de l’ acte administratiu, doncs 
aquesta sol·licita textualment “la declaració de nul·litat de ple dret de l’ acte administratiu dictat en 
data de 6 de maig de 2019”. 
 
Per aquest motiu, els serveis jurídics d’ aquest Ajuntament entenen que, a tenor del que disposa l’ 
article 40.3 de la LPAC i de les actuacions realitzades per la interessada, la notificació defectuosa de 
la resolució ha estat esmenada. 
 
Tanmateix, queda acreditat que la Sra. Carmen Sánchez García ha pogut al·legar les consideracions 
que, segons el seu criteri, ha considerat oportunes, fet que desvirtua l’ argument de la indefensió 
patida. 
 
A la vista de les consideracions jurídiques exposades i 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 la 
resolución dels expedients de responsabilitat patrimonial.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar esmenada la notificació de la resolució mitjançant la qual, es desestima la pretensió 
de responsabilitat patrimonial de la Sra. M. Carmen Sánchez García. 
 



 

Segon.- Declarar que la resolució esdevé eficaç i, per tant, produeix efectes des de el dia 18 de 
desembre de 2020, moment en que la interessada ha realitzat actuacions que suposen el 
coneixement del contingut de la mateixa. 
 
Tercer.- Informar a la Sra. M. Carmen Sánchez García que la corredoria d’ assegurances FERRER 
OJEDA, no ha presentat cap al·legació en aquest procediment de responsabilitat patrimonial. 
 
Quart.-Informar que contra resolució citada, la interessada podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats 
a partir del dia següent, des de que la notificació de la resolució va esdevenir eficaç. 
 
No obstant, si ho considerà oportú, prèvia i potestativament podrà interposar recurs de reposició 
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent des de que la 
notificació va esdevenir eficaç. 
 
Cinquè.- Notificar el present Decret a les persones que consten a l’ expedient com a interessades. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea de Patrimoni 
 
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, 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 

Actuacions per al 
sanejament de 3 
parets 

45232410-
9 

92021200 G61784898 

FUNDACIO 
ACCIO 
BAIX 
MONTSENY 

1.158,46 21% 1.401,74 

 



 

Respecte a les condicions especials que consten en el pressupost, només s’accepten aquelles que 
no contradiguin la Llei de contractes del sector públic.  
 
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 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 

Compra de 200 cubells 
servei porta a porta 

34928480-
6 

1623_22700 B55160071 
ID-WASTE, 
SL 

1.580,00 21% 1.911,80 

 
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 les accions formatives pel 2021 en el marc del projecte Viles pel Benestar de 
cultura emocional pública 
 
Antecedents  
 
Des del 2015 es treballa amb l’equip de Viles pel Benestar per analitzar les necessitats emocionals de 
la vila de Breda i alhora buscar finançament per desenvolupar el projecte al municipi. 
 
Viles pel Benestar neix amb l’objecte de capacitar emocionalment les persones de la vila, aportant-los 
recursos i empoderant-les per ser emocionalment intel·ligents per tal que puguin aprendre a ser més 
feliços. 
 
L’objectiu de Viles pel Benestar és contribuir a la nova visió del civisme del segle XXI que inclou 
conceptes com l’empoderament de la persona i la millora de la qualitat humana com a condicions “Si 
ne qua non” per la felicitat i la qualitat de vida. 
 
Pretén desenvolupar accions i posar en marxa recursos, per tal de cobrir aquestes necessitats socials 
i afavorir així l’empoderament emocional de les persones. 
 
Per aquest 2021 l’equip de Viles pel Benestar ha proposat el desenvolupament de les accions de: 
 
1. Capacitació emocional dels agents comunitaris i comunitàries 
2. Capacitació en transferència ciutadana de l’equip motor 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 6, 153.1, 158, i 159.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les accions formatives pel 2021 en el marc del projecte Viles pel Benestar de cultura 
emocional pública. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Assumptes urgents 
No s’escau 
 
 
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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