
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 10 DE MAIG DE 2021 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000019 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 10 de maig de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:52 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
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 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 26 d’abril i 3 de maig. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Acceptar la subvenció concedida en el marc del Pacte d'Estat contra la violència de 
gènere 2020 - 2021 
 
Antecedents 
 
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 recull la partida de 
20 milions d’euros per les noves i ampliades competències reservades als ajuntaments dins el Pacte 
d’Estat. 
 
El Reial Decret-Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere preveu, per una part, la recuperació de les competències sobre violència 
de gènere pels ajuntaments i, per l’altra, la regulació de a distribució dels fons destinats al 
compliments del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere assignats als ajuntaments. 
 
Mitjançant Resolució, de 10 de desembre de 2020, de la Secretaria de l’Estat d’Igualtat i contra la 
Violència de Gènere, de transferències pel desenvolupament de noves o ampliades competències 
reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per l’exercici 2020, 
s’han transferit els fons als ajuntaments. 
 
Aquests fons es poden destinar al desenvolupament de projectes o programes que tinguin com a 
finalitat el desenvolupament de mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat 
pel Ple del Congrés de Diputats, el 28 de setembre de 2017. 
 
Els ajuntaments han de desenvolupar projectes o programes amb càrrec als fons rebuts des de l’1 de 
juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021 i gaudiran de termini fins el 30 de setembre de 2021 per a la 
justificació, pagament inclòs. 
 



 

En data 31 de desembre de 2020 es va ingressar, per part del Pacte d’Estat, la quantitat de 1.673,20€ 
als comptes de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.673,20€ concedida pel Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere 2020 – 2021. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
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  
 
 
3.0.- Aprovar la concessió d'una subvenció excepcional a l'Institut Vescomtat de Cabrera 
 
Antecedents 
 
En data 30 d’abril de 2021 ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament de Breda una 
sol·licitud de subvenció a l’Institut Vescomtat de Cabrera, amb NIF S6700002F, per un import de 
750,00 euros, per a la col·laboració amb la impressió d’un llibre commemoratiu del 25è aniversari 
d’obertura del centre .  
 
L’Institut Vescomtat de Cabrera té prevista l’edició de 300 llibres, amb el recull d’alguns dels moments 
més significatius dels 25 anys de docència, amb un pressupost total per maquetació i edició de 
2.474,80 euros. 
 
Vist que el Pla estratègic de Subvencions 2020 - 2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la 
possibilitat d’atorgament de subvencions directes relacionades amb l’activitat cultural: les arts 
escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres i la música. 
 
Informat favorablement l’atorgament de la subvenció 750,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 
324 4800300 del pressupost 2021 per part de la regidoria d’educació. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable de secretaria-intervenció. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Article 125.2a) i c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals. 
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Goven Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir una subvenció nominativa i excepcional a l’Institut Vescomtat de Cabrera, de 
750,00€, per a la maquetació i edició del llibre commemoratiu dels 25 anys del centre. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa de 750,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 324 
4800302. 
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’E-tauler i a la BDNS. 



 

 
Quart.- Notificar la present resolució a les persones representants del centre educatiu, fent constar 
que hauran de justificar l’edició del llibre en els termes convinguts abans del 30 de novembre de 
2021, com a condició del reconeixement de l’obligació de pagament. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar la concessió d'una subvenció excepcional a l'Institut Vescomtat de Cabrera 
 
Antecedents 
 
La Mònica Ruscalleda Isern, com a responsable a Breda de l’Institut Vescomtat de Cabrera, ha 
sol·licitat el finançament, per part de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Breda, d’un taller que 
realitzarà la Fundació Emys d’observació d’aus. 
 
Aquest taller vol completar el projecte dels alumnes de 1r. d’ESO d’anàlisi d’aus, que ja ha comptat 
amb el taller xiula-piula i que s’ha lligat al desenvolupament del Robotseny, amb la construcció d’una 
caixa-niu robotitzada. 
 
El cost total del taller és de 258,50€ ( 5,5€/alumne i 47 alumnes) 
 
Vist que el Pla estratègic de subvencions 2020-2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la 
possibilitat d’atorgament de subvencions directes relacionades amb les activitats dirigides a la 
formació dels alumnes, sosteniment i funcionament de les AMPES i demés activitats dirigides al 
sector educatiu. També s’inclouran les destinades a la formació en l’àmbit musical, com bandes de 
música, etc.  
 
Des de l’àrea d’Educació s’ha informat favorablement la concessió d’una subvenció excepcional de 
258,50€, a l’Institut Vescomtat de Cabrera – Breda, pel finançament del taller de la Fundació Emys, al 
que participaran els alumnes de 1r d’ESO. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable de secretaria-intervenció. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17de novembre, general de subvencions. 
 
Articles 125.2ª) i C9 de decret d179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el text Refós de ña Llei reguladora de la hisendes 
locals. 
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir una subvenció nominativa i excepcional a l’Institut Vescomtat de Cabrera, de 
258,50€, per al desenvolupament de la Fundació Emys d’observació d’aus. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar (AD) la despesa de 258,50€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 324 
4800300. 
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’E-tauler i a la BDNS. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la Mònica Ruscalleda Isern, com a responsable a Breda de 
l’Institut Vescomtat de Cabrera, fent constar que hauran de justificar la realització del taller que 
realitzarà la Fundació Emys d’observació d’aus, com a molt tard el 31 de juliol de 2021, com a 
condició del reconeixement de l’obligació de pagament. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 



 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Adhesió a l’acord d’adquisició de maquinària tècnica a través de l’Acord marc de 
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment 
(Exp. 2018.04). 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament  de Breda, en data 15 de desembre de 2014, va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament amb el 
Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 
 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de 
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
per Resolució de Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i 
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, d’acord amb el 
detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es 
relacionen: 
 
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1. 
2. DULECENTRE SA – Lot 2. 
3. KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33. 
4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8. 
5. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22. 
6. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11. 
7. ROMACAR ABS SL – Lot 13.  
8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20. 
9. CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27. 
10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28. 
11. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 
41 i 42. 
12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48. 
13. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57. 
14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62. 
15. TRANSTEL SA – Lot 61. 
 
En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils 
seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc de maquinària tècnica 
i elements de transport, licitat per part del CCDL. 
 
Atès que des de la regidoria de serveis es proposa l’adquisició d’una escombradora viària donat que 
la que actualment es fa servir, té un nombre elevat de reparacions, així com des despeses, al llarg de 
l’any. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció, amb observacions. 
Fonaments de Dret 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 
redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per aquest 
PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta de normativa concordant 
aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals. 



 

 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda l’Acord marc de subministrament de maquinària 
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.04) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Aebi Schmidt Ibèrica, SA (A81657934) dels 
bens i/o serveis següents: 
 

Escombradora Schmidt Swingo 200 Plus (2m³)  78.950,00 

    

Accessoris   

Greixatge centralitzat automàtic 1.700,00 

Kit d'alta pressió 2.648,00 

Base Imposable 83.298,00 

Iva 17.492,58 

TOTAL 100.790,58 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 100.790,58 euros que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
163_62300. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Aebi Schmidt Ibèrica, SA 
(A81657934), al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través 
d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
6.1.- Acceptar les subvencions concedides en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural de la Diputació de Girona per l'any 2021 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2021 va adoptar 
l’acord, entre d’altres, de sol·licitar a la Diputació de Girona que acceptés que els fons concedits a 
Breda es repartissin de la següent manera: 
 
Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic   48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius      28.611,35€ 
 
Fons per despeses culturals 
Contractació Escènics             2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura            1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 
Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari         2.085,62€ 
 
Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general             800,00€ 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en sessió de 4 de maig va acordar, entre 
d’altres, aprovar la distribució de fons proposada des de la corporació local. 
 



 

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 distribució, dels fons concedits a Breda dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021 de la Diputació de Girona, següent: 
 
Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic   48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius      28.611,35€ 
 
Fons per despeses culturals 
Contractació Escènics             2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura            1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 
Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari         2.085,62€ 
 
Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general             800,00€ 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria d'Educació 
 
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 

Reparació filat 
metàl·lic Escola 
Montseny 

45259000-
7 

323 
2120001 

J55157119 Cal Manyà SC 475,00€ 21% 574,75€ 

 
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  
 
 
6.3.- Aprovar un contracte menor de la regidoria de Gent Gran 
 
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 

Organització i dinamització de la 
celebració dels 10 anys de 
prestació del servei municipal del 
Programa d'Atenció a les 
Persones 

98130000-
3 

338 
2260901  

G55147201 
Associació "El 
Taller de 
Breda" 

2.500,00€ EXEMPT 2.500,00€ 

 
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  
 
 
6.4.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'Àrea de Medi Ambient 
 
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 

Desinfecció vespes 
piscina municipal 

90670000-4 311 21000  A82850611 
Anticimex 3D 
Sanidad 
Ambiental SA 

250 52,50 302,50 



 

 
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  
 
 
6.5.- Resolució Responsabilitat Patrimonial 
 
I.- ANTECEDENTS DE FET 
 
El Sr. Marc Ribó Valiente va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament per mitjà d’escrit presentat el dia 22 de setembre de 2020, amb registre d’entrada núm. 
E2020003394. 
 
Les dades identificatives de la reclamació són les següents: 
 
DATA FETS:  20 de setembre de 2020. 
 
FETS: El seu fill menor d’edat va caure dins d’ un forat amagat per herbes al costat del camp de 
futbol, provocant danys físics. 
 
DANYS PRODUITS: El fill menor va patir una ferida a la cama que va requerir atenció mèdica (punts 
de sutura). 
 
EVALUACIÓ ECONÒMICA: La part reclamant ha valorat els danys en 869,97 euros, d’acord amb la 
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per la valoració dels danys y perjudicis 
causats a les persones en accidents de circulació. 
 
El sol·licitant va presentar la següent documentació com a prova: 

- Fotografies de l’ indret on va ocorre la caiguda i l’ estat del forat. 
- Informe d’ infermeria (atenció mèdica) del dia 20.09.2020. 
- Fotografies de les ferides. 
- Informe d’ mèdic on es recull l’ historial de la lesió del dia 10.11.2020. 
- Valoració econòmica de la ferida. 

 
El dia 21 d’octubre de 2020 es va admetre a tràmit la reclamació de danys patrimonials presentada 
pel Sr. Marc Ribó Valiente i es va iniciar un expedient de reconeixement de responsabilitat patrimonial 
mitjançant un procediment ordinari. 
 
Tanmateix es va nomenar com a òrgan instructor del procediment al funcionari dels serveis tècnics, 
Sr. Xavi Rodà, i com a secretari del mateix, el de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que s’ 
estableix sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’ octubre, de 
Règim Jurídic de Sector Públic. 
 
A l’expedient consten realitzades les actuacions requerides per la legislació aplicable per la tramitació 
d’un procediment de responsabilitat patrimonial. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Els articles 13, 61, 65, 67, 81, 82, 91 i 96.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 



 

Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Els articles  49, 93, 134, 136, 137, 138 del Reial Decret Legislatiu  8/2004, de 29 de octubre, pel que 
s’ aprova el text refós  de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a 
motor. 
 
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per la valoració dels danys i perjudicis  
causats a les persones en accidents de circulació. 
 
Resolució de 30 de març de 2020, de la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions, per la 
que es publiquen les quantitats de les indemnitzacions  actualitzades del sistema per la valoració dels 
danys i perjudicis causats a les persones en accident de circulació. 
 
A la vista dels fets i consideracions jurídiques, la Junta de Govern Local, en virtut de les competències 
delegades mitjançant el decret d’Alcaldia de 20 de juny de 2020 (DECR000630),  
 
Per tot l’esmentat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents, 
ACORDS 
 
PRIMER.- Reconèixer la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Breda respecte la lesió patida 
per en ROGER RIBÓ GARDELLA. 
 
SEGON.- Reconèixer una indemnització en favor d’en ROGER RIBÓ GARDELLA de 847,86 euros, 
per la concurrència de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, en concepte de: 
8 dies de prejudici personal bàsic, valorats cada un d’ells en 31,32 euros, ascendit l’import per aquest 
concepte a 250,56 euros. 
 
11 dies de perjudici particular moderat, valorats cada un d’ells en 54,30 euros, ascendint l’import per 
aquest concepte a 597,30 euros. 
 
TERCER.-  Autoritzar, disposar i reconèixer la indemnització de 847,86 euros a la partida 929_22699. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.6.- 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/2021/456 11/04/2021 02 00000325 703,18 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. 165 21000 

2 F/2021/596 02/05/2021 21021 1.969,95 43672794A BOHILS VIÑALS, JOAN 
323 
171 

2120001 
21000 

3 F/2021/614 06/05/2021 
2021-724-
100570046 655,28 A25009192 

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
SAU 

171 
132 

22103 
22103 

4 F/2021/618 06/05/2021 2021 14971 572,73 B66629494 HERMEX IBERICA, S.L. 323 22199 

5 F/2021/619 06/05/2021 1503038 626,77 33920043B RIOS BARRECHE, MERCEDES 171 22104 

6 F/2021/625 10/05/2021 2049 874,87 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

        5.402,78         

 
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 5.402,78 
euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.7.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció exclosa de concurrència pública a DIPSALUT pel 
desenvolupament del programa de prevenció d'addiccions El Tritó 
 
Antecedents 
 
El Ple de la corporació, en sessió de data 26 de març de 2018, va aprovar el 4rt Conveni de 
cooperació intermunicipal per a l’impuls i sosteniment del pla de prevenció de les addiccions – El Tritó 
del Baix Montseny pel període 2017-2020. 
 
Pendents de l’aprovació del 5è Conveni, període 2021-2024, des de la coordinadora d’El Tritó del 
Baix Montseny se’ns ha informat del possible cost municipal anual, que serà de 4.063,25€. 
 
Dipsalut l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona concedeix subvencions 
excloses de concurrència pública als projectes que de manera extraordinària no poden ser finançats 
per algun dels seus programes. 
 
Essent el d’El Tritó un programa que ja compta amb el finançament de Diputació de Barcelona pels 
municipis de la seva àrea, es considera oportú sol·licitar a Dipsalut una subvenció pel cost que es 
preveu tindrà pel municipi de Breda el desenvolupament d’El Tritó a Breda, l’any 2021, que serà de 
4.063,25€. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 1.266,01€, com a exclosa de concurrència pública a 
Dipsalut, pel finançament del pla de prevenció de les addiccions – El Tritó del Baix Montseny pel 
2021. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 

6.8.- Aprovar pòlissa d’assegurança Responsabilitat Civil 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que en data 28 d’abril de 2021 vencia la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
Atès que la corredoria d’assegurances RIBAS MOTJE ROMAGUERA S.L. (B17467911), en ha 
presentat una proposta molt avantatjosa per aquesta assegurança, de la companyia REALE 
SEGUROS GENERALES, S.A. (A78520293), import total: 3.996,20 euros. 
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 
 
L’article 25.1.a) 1er. i l’article  26.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic,  configuren el contracte com privat.  
  
Els contractes privats que subscriguin les administracions públiques es regeixen, quant a la seva 
preparació i adjudicació per la Llei de contractes del sector públic  i per les seves disposicions de 
desplegament.  Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel 
dret privat. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Deixar sense efecte l’anterior pòlissa núm. 85588952 de Zurich Insurance PLC a través de la 
corredoria Ferrer & Ojeda.  
 
Segon.- Adjudicar el contracte d’assegurances a REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 
(A78520293), per l’assegurança de responsabilitat civil, pel període 29/04/2021 a 28/04/2022, per un 
import de 3.996,20 euros. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
920_22400 del pressupost per l’exercici 2021. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.9.- Aprovació del conveni que regula una subvenció nominativa a favor de l'Associació 
Amics de les abelles de la Selva per les anualitats 2021 a 2024 
 
Antecedents  
 
En data 10 de maig de 2021, el regidor d’activitats i mediambient ha emès un informe-proposta per 
atorgar una subvenció nominativa a favor de l’Associació Amics de les abelles de la Selva amb NIF 
G-55341499, inscrita al registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 65472. 
 
Vist que l’Associació, és una entitat sense ànim de lucre, que té per objecte la protecció de les abelles 
mel.liferes autòctones i lluita contra l’expansió de la vespa velutina.  
 
Vist que durant l’any 2020, l’Associació va realitzar dins el terme municipal de Breda sis actuacions 
d’eliminació de nius de vespes asiàtiques.  
 
Vist que aquesta activitat resulta d’evident interès municipal i general per la població de Breda, atès 
que minimitza un problema de salut pública i mediambiental. 
 
Vist que l’Associació té voluntat de seguir actuant a Breda en el mateixos termes, eliminant els nius 
de les vespes asiàtiques que afecten a l’espai públic, i vist que l’Ajuntament de Breda li correspon 
emprendre les accions oportunes de control mediambiental de plagues.  
 



 

Vist que les actuacions que emprèn l’Associació complementen i/o supleixen els serveis atribuïts a la 
competència local i són d’interès local. 
 
Vist que el Pla estratègic de Subvencions 2020-2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la 
possibilitat d’atorgament de subvencions directes per raons de prevenció de la salut i el medi ambient.  
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció que posa de manifest que aquesta 
subvenció s’ha de vincular mitjançant un conveni de quatre anys de durada que garanteixi una 
continuïtat de l’actuació de l’Associació a Breda.  
 
Legislació aplicable  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col.laboració amb l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ABELLES DE LA 
SELVA, amb NIF G-55341499, que regula la concessió d’una subvenció nominativa per un import de 
300 euros/anuals per dur a terme les actuacions de protecció de les abelles mel·líferes autòctones i 
lluita contra l’expansió de la vespa velutina durant els anys 2021 a 2024.  
 
Segon.- Autoritzar, disposar (AD) la despesa de 300,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 311 
4800001 del pressupost 2021, i condicionar l’AD dels exercicis 2022 a 2024 a la prèvia consignació 
de crèdit adequat i suficient a càrrec de l’aplicació pressupostaria indicada.  
 
Tercer.-  Fer pública aquesta concessió a l’Etauler i a la BDNS. 
 
Quart.-  Facultar a l’Alcalde la formalització del conveni de col·laboració. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
Sisè.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.10.- 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 

Substituir aire 
condicionat del Centre 
Cívic 

42512000-8 333_6320000 B17937434 
BRECUBAT, 
SL 

1.752,00 21% 2.119,92 

 
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.- 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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