
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 12 D´ABRIL DE 2021 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000014  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 12 d´abril de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 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 Tinent Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Elisabet 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.- Aprovar les actes de les sessions de la Junta de Govern 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 29 de març i 6 d’abril de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- 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 adequat a la naturalesa de la prestació, a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada, 
atès que no es tracta d’una inversió perquè no hi ha projecte tècnic ni s’acredita que s’està actuant en 
sòl públic. A criteri d’intervenció es tracta d’una obra de manteniment a càrrec del capítol II de 
despesa corrent.  
 



 

Vist l’informe d’intervenció i valorada la urgència de l’actuació que no es pot demorar, la Junta de 
Govern considera convenient comprometre la despesa a càrrec de l’aplicació 160.61900.  
 
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 

Neteja i reconstrucció del 
segon i tercer tram del rec 
del Molí 

45112000-
5 

160 61900  40950224N 
Excavacions 
Lluís Illa i Fill 

6.340 1.331,40 7.671,40 

 
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 d'obres de la regidoria d'Educació 
 
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 formula observacions 
a la proposta d’acord. 
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Col·locació de tres 
finestres a l’escola 
bressol 

44221100-
6 

323 
6320000 

77908911E 
Joan Vilamala 
Soler 

3.633,00€ 21% 4.395,93€ 

 
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 d’obres de la regidoria de Serveis 
 
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 

Soterrar línia aèria del final 
del c/ Sant Francesc 

34928500-
3 

165_21000 B62145503 
Electricitat 
Boquet, SL 

1.201,21 21% 1.453,46 

 
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  
 
 
5.0.- Aprovar uns contractes menors de l'àrea de Cultura 
 
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 

Pintar façana cr. Nou, 
17 

44111400-
5 

333 21200 40287231V 
Pablo Godoy 
Morillo 

650,00€ 21% 786,50€ 

Pintar façana cr. Nou, 
34 

44111400-
5 

333 21200 40287231V 
Pablo Godoy 
Morillo 

715,00€ 21% 865,15€ 

Fusteria façana cr. 
Nou, 34 

44221200-
7 

333 21200 77892448G 
Josep Pujolràs 
Masó 

1.680,00€ 21% 2.032,80€ 

 
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  
 
 
6.0.- Aprovar un contracte menor de l'àrea d'Igualtat 
 
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, 25.1.a), 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 

Taller mural Graffiti 
Heal 

98133110-
8 

231 
2260914 

41581247F 
Norbert Artigas i 
Roura 

550,00€ EXEMPT 550,00€ 

 
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  



 

 
 
7.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de Serveis 
 
Convocat per error, no es correspon a cap proposta. 
 
 
8.0.- Obrir convocatòria pública per a l’elecció de jutge/essa de pau substitut/a de Breda, 
període 2021-2025 
 
Antecedents 
 
En data 16 de maig de 2021 finalitzarà el termini de quatre anys per la qual va ser nomenada la 
jutgessa de pau substituta de Breda. 
 
En data 25 de març de 2021, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
ha requerit a l’Ajuntament de Breda que iniciï els tràmits per proposar al Tribunal la persona que ha 
d’exercir el càrrec de jutge/essa de pau substitut/a de Breda, partit judicial de Santa Coloma de 
Farners, província de Girona. 
 
Vist que correspon al Ple de l’Ajuntament de Breda escollir a les persones per ser nomenades 
jutge/essa de pau substitut/a d’aquest Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial i articles 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de 
Pau. 
 
Atès que s’han elaborat unes bases que regulen els requisits i el procediment per poder presentar la 
candidatures a jutge/essa de pau substitut/a de Breda.  
 
D’acord amb la normativa, resulta procedent obrir convocatòria pública, amb indicació del termini i lloc 
de presentació de les instàncies.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial. 
 
Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. 
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Obrir convocatòria pública per l’elecció del càrrec de jutge/essa de Pau substitut/a del 
municipi de Breda, pel període 2021-2025, d’acord amb les bases que regulen els requisits i el 
procediment per poder presentar les candidatures.  
 
Segon.- Sotmetre la convocatòria a informació pública mitjançant edicte al BOP per un termini de 15 
dies hàbils i al web municipal www.breda.cat. Completar la informació mitjançant un ban de l’Alcaldia i 
a través d’edictes al tauler d’anuncis municipal i en el tauler d’anuncis dels Jutjats de Primera 
Instància i Instrucció del partit judicial de Santa Coloma de Farners i de l’Agrupació de Secretaries de 
Jutjat de Pau de Breda. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al deganat del Jutjats de Primera Instància i Instrucció del partit 
judicial de Santa Coloma de Farners, i a l’Agrupació de Secretaries de Jutjat de Pau de Breda. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 

9.0.- Aprovació del calendari de vacances del personal funcionari dels serveis administratius 
(oficines municipals) 
 
Antecedents  
 
Presentada la proposta de vacances per part del personal al servei de la corporació adscrit als serveis 
administratius generals.  
 
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. 
 
Jordi Jové Perich 

Dies Núm. 

Del 21 de juny al 2 de juliol 9 dies 

Del 19 al 23 de juliol 5 dies 

Del 27 d’agost al 7 de setembre 8 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Sara Bombí Roca 

Dies Núm. 

25 de juny 1 dia 

Del 2 al 13 d’agost 10 dies 

De l’1 al 10 de setembre 6 dies 

Del 22 al 24 de desembre 3 dies 

Del 3 al 5 de gener de 2022 3 dies 

TOTAL 23 dies 

23 de juny (addicional 2021) 1 dia 

TOTAL 24 dies 

 
David Roca Martí 

Dies Núm. 

Del 16 al 31 d’agost 12 dies 

Del 13 al 19 de setembre 5 dies 

Del 27 de desembre al 2 de gener de 2022 5 dies 

A determinar 1 dia 

TOTAL 23 dies 

 
M. Pilar Auladell Zamora 

Dies Núm. 

Del 25 al 30 de juny 4 dies 

De l’1 a l’11 de juliol 7 dies 

Del 9 al 15 d’agost 5 dies 

10 de setembre  1 dia 

11 d’octubre 1 dia 

7, 24 i 31 de desembre 3 dies 

7 de gener de 2022 1 dia 

TOTAL 22 dies 

 
Raquel Godoy Talleda 

Dies Núm. 

25 de juny 1 dies 

Del 5 al 9 de juliol 5 dies 

Del 9 al 20 d’agost 10 dies 

7 de desembre 1 dia 

Del 27 al 31 de desembre 5 dies 

TOTAL 22 dies 



 

 
Mercè Puyo Prior 

Dies Núm. 

23 i 25 de juny 2 dies 

Del 26 de juliol a l’1 d’agost 5 dies 

Del 23 d’agost al 12 de setembre 13 dies 

24 de desembre 1 dia 

Del 3 al 9 de gener de 2022 4 dies 

TOTAL 25 dies 

 
Joan Serrat Pascual 

Dies Núm. 

Del 5 al 23 de juliol  15 dies 

Del 13 al 19 de setembre 5 dies 

Del 27 al 31 de desembre 5 dies 

TOTAL 25 dies 

 
Xavier Rodà Cotano 

Dies Núm. 

Del 2 al 22 d’agost 60 hores 

A decidir 26 hores 

TOTAL 86 hores 

 
Gemma Hernández Figuerola 

Dies Núm. 

Del 18 d’agost al 5 de setembre 13 dies 

De l’1 al 7 de novembre 4 dies 

Del 24 al 31 de desembre 6 dies 

TOTAL 23 dies 

 
Carme Lora Casas 

Dies Núm. 

Del 22 al 30 de maig 9 dies 

Del 16 al 31 d’octubre 16 dies 

De l’11 al 15 de desembre 5 dies 

TOTAL 30 dies 

 
Núria Roca Samon 

Dies Núm. 

Del 7 al 29 d’agost 4 caps de setmana 

TOTAL 4 caps de setmana 

 
Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement.  
 
Tercer.- Qualsevol modificació proposada pels administratius ha de comptar amb el vist i plau de 
l’alcalde.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 



 

10.1.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l'àrea de Cultura 
 
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 

Equip de so i 
llum 

32342410-9 338-260904 77908922X 
Pere Fugarolas 
Clemente 

600,00€ 21% 726,00€ 

 
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  
 
 
10.2.- Contractes menor de serveis de l'àrea d'Esport 
 
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, 25.1.a), 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 

Neteja i 
desinfecció de 
piscines 
municipals 

90920000-
2 

342-
2120003 

G17053588 
Associació 
MontsenyGuilleries 

690,00€ 21% 834,90€ 

Servei de 
socorrisme 

71317300-
5 

341-
2260901 

B17849597 OKTITANS SL 13.314,00€ 21% 16.109,94€ 

Comptadors 
aigua piscines 

50411100-
0 

342-21300 46672131W 
JOAN SERRA 
SERRAT 

1.141,03€ 21% 1.710,98€ 

 
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  
 
 
10.3.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al primer trimestre 
del 2021 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
 
Amb el registre núm. E2021001383, Abastaments d’Aigua del Tordera, SL ha presentat la liquidació 
corresponent al primer trimestre del 2021, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 7.905,70 euros.  
 
Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
 



 

 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera SL (B17492265), corresponent al primer trimestre del 2021, per un import total de 7.905,70 
euros, en concepte de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 7.905,70 euros. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.4.- Aprovar un contracte menor de subministrament per l'àrea d'Esports 
 
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 

Subministrament de 
rajoles 

44911000-9 
342 
2120003 

B44259307 
Terraklinker 
SLL 

816,39€ 21% 987,83€ 

 
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  
 
 
10.5.- 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/2021/433 31/03/2021 1333 961,95 B58495656 MODFU, SL 1532 21000 

2 F/2021/440 04/04/2021 21012 1.422,02 43672794A BOHILS VIÑALS, JOAN 
1532 

171 
21000 
21000 

3 F/2021/450 07/04/2021 
2021-724-

100425195 1.078,09 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 

171 
132 

22103 
22103 

4 F/2021/465 31/03/2021 1481 874,87 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

5 F/2021/466 07/04/2021 150 776,88 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

        5.113,81         

 
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 les següents 
observacions:  
 
- 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.  
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  
Vist que les prestacions han estat realitzades de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada 
àrea, es considera oportú reconèixer la totalitat de les factures a fi d’evitar enriquiments injusts i 
l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  
 
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 2021 
 
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 5.113,81 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.6.- 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 vinagre pel 
manteniment de parcs i 
jardins 

15871100-
5 

171_21000 B13598214 
Bodegas 
Dinastia, sl 

825,60 10% 908,16 

Gronxadors pel Parc de la 
Miranda 

37535210-
2  

171_62500 B55335103 
Yalp Iberica 
Group, SL 

8.466,00 21% 10.243,86 

Gronxadors pel Parc de la 
Zona Esportiva 

37535210-
2  

171_62500 B17708009 
PARKS 3000, 
SLU 

14.672,00 21% 17.753,12 

 
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  
 
 
10.7.- 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 adequat a la naturalesa de la prestació, a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada, 
atès que no es tracta d’una inversió perquè no hi ha projecte tècnic ni s’acredita que s’està actuant en 
sòl públic. A criteri d’intervenció es tracta d’una obra de manteniment a càrrec del capítol II de 
despesa corrent.  
 
Vist l’informe d’intervenció i valorada la urgència de l’actuació que no es pot demorar, la Junta de 
Govern considera convenient comprometre la despesa a càrrec de l’aplicació 160.61900.  
 
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 

Neteja camí de les Fonts (3 
actuacions durant l’any 2021) 

45112000-
5 

160 61900  X4155571G 
Mfidal 
Roktouti 

1.200 252 1.452 

 
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  
 
 
10.8.- 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 adequat a la naturalesa de la prestació, a càrrec de l’aplicació pressupostària indicada, 
atès que no es tracta d’una inversió perquè no hi ha projecte tècnic ni s’acredita que s’està actuant en 
sòl públic. A criteri d’intervenció es tracta d’una obra de manteniment a càrrec del capítol II de 
despesa corrent.  
 
Vist l’informe d’intervenció i valorada la urgència de l’actuació que no es pot demorar, la Junta de 
Govern considera convenient comprometre la despesa a càrrec de l’aplicació 160.61900.  
 
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 

Realització i col·locació de 
tanca a la deixalleria 

34928310-
4 

1622_65000  B17387051 
Nasillard 
SL 

3.292,63 691,45 3.984,06 

 
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  
 
 
10.9.- Aprovar el Pla de gestió del servei de recollida de residus porta a porta i deixalleria 2021 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències de la recollida i tractament de residus 
municipals d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del 
Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Mitjançant acord plenari de data 18 de febrer de 2011 l’Ajuntament va acordar formalitzar la delegació 
de les competències a favor del Consell Comarcal de la Selva del servei de recollida, de transport, de 
valorització i de disposició de les següents fraccions de residus municipals: 
 

- Recollida de Fracció Orgànica 
- Recollida de Fracció Resta 
- Paper, vidre i envasos en contenidor 
- Fraccions valoritzables de la deixalleria municipal 

 
El conveni de delegació de competències es va formalitzar en data 27 de febrer de 2012. 
 
El conveni preveu que el servei de recollida, transport, valorització i tractament de residus es prestarà 
de forma indirecta a través de l’empresa “Serveis Ambientals de la Selva NORA SA” (NORA); també 
preveu que les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al pla de gestió 
del servei.  



 

 
Aquestes condicions poden ser ampliades a sol·licitud de l’ajuntament ja sigui de forma puntual per 
circumstàncies especials o bé per la inclusió indefinida de nous serveis no previstos inicialment.  
 
Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 13 de novembre de 2017, l’Ajuntament va acordar 
establir un nou model de recollida de deixalles, anomenat porta a porta amb l’objectiu d’assolir uns 
millors resultats en la recollida selectiva de residus reciclables, juntament amb la incorporació de la 
gestió de la deixalleria municipal. 
 
El Consell Comarcal de la Selva juntament amb l’empresa NORA SA, en data 31 de març de 2021 RE 
núm. E2021001303, ha presentat la proposta de serveis de recollida selectiva de residus i deixalleria 
municipal de Breda per l’any 2021, el qual presenta un estudi tècnic i econòmic revisat i adaptat als 
nous requeriments de servei de la recollida en format porta a porta. 
 
D’acord amb l’estudi econòmic el servei, aquest queda resumit de la següent forma:  
 

SERVEIS 2021 

.- Recollida fracció resta 45.536,29 

.- Recollida form i paper 82.407.60 

.- Recollida paper i cartró comercial 18.570,73 

.- Recollida form i envasos 156.498,30 

.- Recollida vidre 11.399,82 

.- Deixalleria 47.447,80 

.- Mitjans auxiliars 21.869,77 

.- Campanyes 3.837,30 

TOTAL 387.567,61 

 
El secretari-interventor ha emès informe de fiscalització prèvia amb objeccions pel fet que el crèdit 
consignat en el pressupost municipal de l’any 2021 és insuficient (1621 227.00 Neteja, recollida 
selectiva i abocadors – 370.000,00 €), i formula observacions en el sentit que s’hauria de realitzar un 
suplement de crèdit, preferentment a càrrec de la taxa que finança el servei.  
  
L’Alcalde proposa aixecar la disconformitat atès que el servei de recollida de deixalles és una 
competència obligatòria i indispensable que s’ha de seguir prestant i s’ha de tenir en compte que a 
curt termini l’Ajuntament no pot establir un servei amb uns costos menors, resulta necessari donar la 
conformitat a la proposta de Pla de gestió presentat per NORA SA, sense perjudici que 
simultàniament es tramiti una modificació pressupostaria que habiliti el crèdit suficient per atendre el 
servei.  
 
Legislació aplicable 
 
Articles 153, 167.1.b) i 175 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta del Pla de gestió del servei de recollida selectiva de residus porta a 
porta i deixalleria municipal de Breda per a l’any 2021.  
 
Segon.- Iniciar els tràmits per suplementar crèdit (+17.567,62 €) a l’aplicació 1621-227.00 a través 
d’una modificació pressupostaria. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa NORA SA i al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes pertinents 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Sisè.- Fer-ho públic per a general coneixement a través de l’E-tauler. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

 
 
10.10.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
simplificada del contracte mixta d’obres i serveis per l’execució del projecte de consolidació 
de façanes i cobertes de part dels edificis del claustre del monestir de Sant Salvador de Breda 
(Fase 1) i el seguiment arqueològic de les actuacions. 
 
Antecedents  
 
Resulta necessari iniciar els tràmits per la execució del projecte de consolidació de façanes i cobertes 
de part dels edificis del claustre del monestir de Sant Salvador de Breda, redactat per l’ arquitecte el 
Sr. Santiago Prat Gual per encàrrec de l’Ajuntament de Breda (Fase 1), aprovat definitivament el dia 3 
de febrer de 2021, mitjançant decret d’alcaldia 2021DECR000078 i el seu seguiment arqueològic. 
 
L’Ajuntament de Breda no té la capacitat suficient de mitjans humans i ni materials per executar les 
obres ni supervisar-les arqueològicament amb mitjans propis, per tant resultat necessari contractar les 
obres i la seva supervisió arqueològica, mitjançant licitació pública, a una empresa suficientment 
capacitada.  
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixta d’obres i serveis, d'acord amb 
l'article 18 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. 
 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 
regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert, tramitació simplificada, amb 
diversos criteris d’adjudicació.  
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció i l’informe favorable de fiscalització prèvia. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117 La 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació.  
 
Legislació aplicable 
 
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern per a la seva 
aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació simplificada del 
contracte mixta d’obres i serveis per l’execució del projecte de consolidació de façanes i cobertes de 
part dels edificis del claustre del monestir de Sant Salvador de Breda (Fase 1) i el seguiment 
arqueològic de les actuacions, que tenen un presupost base de licitació de 55.761,65 euros més IVA 
(total: 67.471,60 euros) 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada i, aplicant una pluralitat de criteris. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies 
des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui presentar la 
seva proposició per licitar.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que 
procedeixin a autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 336.60903 Edifici Claustre, 
en la que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.11.- Aprovar la convocatòria, amb caràcter d’urgència del procediment de selecció d’un/a 
operari/a de la brigada municipal de serveis de jardineria mitjançant un concurs de mèrits i 
amb caràcter interí. 
 
Antecedents de fet  
 
La regidoria de Governació, serveis i manteniment ha informat de la necessitat de proveir amb 
caràcter d’urgència el lloc de treball d’operari/a de serveis de jardineria vacant per baixa per jubilació, 
atès que el servei de manteniment de parcs i jardins no pot restar desproveït.  
 
Les tasques assignades a aquesta plaça són les pròpies i genèriques d'un operari de brigada 
municipal, més les tasques especialitzades en jardineria i manteniment de parcs i jardins, que són les 
següents: 
 
- Realitzar els treballs vinculats a la jardineria i manteniment d’espais verds en general tant a la via 
pública com als espais municipals.  
 
- Realitzar treballs específics de jardineria: poda, poda en alçada, aplicació de productes fitosanitaris, 
muntatge i disseny dels sistemes de reg, plantacions i coneixement de plantes, etc.  
 
- Participar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de 
mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament d'actes i esdeveniments.  
 
- Encarregar-se de la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de tenir-los 
disponibles en els terminis previstos.  
 
- Conduir el vehicle assignat per al trasllat del personal, material o eines necessàries per al 
desenvolupament dels treballs.  
 
- Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel 
desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.  
 
- Prestar suport polivalent a l'equip de serveis municipals quan sigui necessari, així com realitzar els 
treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.  
 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats 
amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  
 
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa 
establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, 
que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.  
 
I en definitiva, totes aquelles no recollides en aquesta relació de tasques no exhaustiva però que 
siguin requerides per l'autoritat i vinguin determinades per les necessitats del servei.  
 
Per realitzar aquestes tasques es requereix d’un/a empleat/da amb una formació mínima equivalent a 
la categoria AP (certificat d’escolaritat) segons la plantilla de personal, no obstant s’ha de valorar 
formació reglada o complementària relacionada amb la jardineria i manteniment d’espais públics i 
equipaments, així també es podrà valorar coneixements i formació sobre: materials de construcció, 
logística, paleteria, lampisteria, fontaneria, prevenció de riscos i salut laboral i formació en vehicles i 
maquinària especialitzada 
D’acord amb la plantilla de personal de l’Ajuntament aprovada per a l’any 2021, hi ha una plaça, avui 
vacant per jubilació, dotada pressupostàriament.  
 
La provisió definitiva d’aquesta plaça s’ha de realitzar pels procediments reglamentaris d’acord amb 
allò que estableixi l’Oferta Pública d’Ocupació, no obstant en tant no es formalitzi la modificació de 
l’OPO, es fa necessari i urgent proveir l’esmentat lloc de treball mitjançant un contracte d’interinatge.  
 



 

La urgència inajornable es justifica per les recurrents baixes laboral en període de pandèmia COVID i 
per les necessitats del servei, de manteniment dels espais públics i els parcs i jardins, que no es 
poden desatendre.  
 
A la vista d’aquestes necessitats es proposa que s’iniciï un expedient de selecció de personal per 
proveir interinament el lloc de treball vacant a la plantilla de personal.  
 
Es proposa tramitar un procediment de concurs de mèrits, mitjançant tramitació d’oferta al Servei 
Català d’Ocupació i informació pública a través dels mitjans de publicitat i difusió locals, així com 
l’Etauler.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció que deixa constància que 
existeix consignació pressupostaria suficient en el capítol I del pressupost de despeses.  
 
La Junta de Govern té la competència delegada per aprovar les convocatòries de personal. 
 
Legislació aplicable  
 
Articles 21.1.g), 91, 100 i 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.  
 
Articles 291 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.  
 
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).  
 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre.  
 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals.  
 
Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública.  
 
Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en el 
processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de 
Catalunya.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern per a la seva 
aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Convocar amb caràcter d’urgència, el procediment de selecció d’un/a operari/a de la brigada 
municipal de serveis de jardineria mitjançant un concurs de mèrits.  
 
El règim jurídic i les condicions del contracte seran les següents:  
 
- Règim jurídic: laboral temporal  
 
- Tipus de contracte: interí  
 
- Tasques: les pròpies i genèriques d'un operari de Brigada municipal especialitzat en jardineria, 
segons es defineixi a la fitxa que consta a la relació de llocs de treball.  
 
- Jornada complerta de 40 hores setmanals. 
 
- Horari de servei: de dilluns a divendres a distribuir segons necessitats dels servei, amb els 
descansos preceptius; i dissabtes i diumenges quan es requereixi per raó del servei. Les hores de 
treball realitzades els festius seran retribuïdes com hores extres o compensades mitjançant hores de 
descans.  
 
- Data inici prevista: 3 de maig de 2021  
 
- Data finalització: fins a la provisió definitiva de la plaça pels procediments reglamentaris establerts 
per l’Oferta Pública d’Ocupació. 



 

 
- Categoria. assimilat al subgrup AP-10  
 
- Complement específic: 439,44 euros/mensuals. 
 
- Retribució total bruta en còmput anual (aprox.): 17.800,00 euros  
 
Segon.- La selecció es farà a mitjançant la presentació d’una oferta de treball al Servei Català 
d’Ocupació, requerint en el termini de 5 dies hàbils presenti un mínim de tres candidats que reuneixin 
els següents requisits:  
 
- Certificat d’escolaritat.  
 
- Permís de residència i de treball.  
 
- Tenir complerts els 18 anys.  
 
- Disposar de coneixements assimilats al nivell elemental de català (certificat B1 elemental).  
 
- Estar en possessió del carnet de conduir tipus B.  
 
Simultàniament es farà una informació pública a través de l’E-tauler i pel mitjans de publicitat i difusió 
locals (XS).  
 
Una vegada rebuts els currículums personals, els serveis municipals faran una valoració de mèrits i si 
s’escau una entrevista personal, a fi de proposar la contractació a favor de la persona que 
motivadament es consideri més idònia per realitzar les funcions que corresponen al lloc de treball.  
 
Els criteris de selecció orientatius seran els següents:  
 
- Acreditar experiència professional com a peó, en l’àmbit de la jardineria i manteniment de parcs i 
jardins, així com manteniment d’instal·lacions i neteja de la via pública, tant en l’administració pública 
i/o en l’empresa privada.  
 
- Acreditar formació reglada o complementària en l’àmbit de la jardineria i manteniment de parcs i 
jardins, així com de seguretat i higiene en el treball.  
 
- Estar en situació d’atur i inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació.  
 
- Disponibilitat horària plena per poder prestar serveis extraordinaris fora de la jornada ordinària i/o 
caps de setmana.  
 
- Acreditar un nivell de català superior a l’elemental.  
 
Tercer.- Fer pública la convocatòria de selecció de personal a l’E-tauler i presentar una oferta de 
treball al SOC.  
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa d’un màxim de 22.100,00 euros a càrrec de les aplicacions 
pressupostaries 171_13000 i 171_16000.  
 
Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució als serveis comptables i de RRHH de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- 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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