
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2021000038  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de setembre de 2021 

Hora d’inici: 20:50 h 
Hora de fi: 21:15 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 d’Alcaldia 

 
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 JGL2021000037 I 
JGL2021000038 

 
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 13 i 20 de setembre de 2021. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

2.0.- Aprovar les quotes d'urbanització provisionals, en concepte de bestreta, que han de 
satisfer els propietaris del PAU 1 Marcel·lí Trunas per la urbanització del carrer. 
 

Antecedents  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de 19 d’abril de 2021, es va iniciar l’expedient de reparcel·lació, 

mitjançant la modalitat de cooperació, del PAU 1. Marcel·lí Trunas. 
 
L’objecte de la reparcel.lació del PAU 1 Marcel.lí Trunas i la seva gestió, és la d’acabar d’urbanitzar el 

vial. 
 
En data 6 d’abril de 2021 es va emetre un informe dels serveis tècnics municipals que defineix i 

delimita l’àmbit d’actuació i les finques i propietats afectades i el seu percentatge de participació 
calculat de forma provisional.  
 

Per al càlcul previ del percentatge de participació de cada finca aportada al projecte d’urbanització 
s’ha tingut en compte l’aprofitament resultant de la superfície de cada parcel·la en relació al nou vial, 
obviant l’aprofitament existent resultant de la façana existent al carrer Nou. 

 
Les finques afectades pel sector PAU 1 i en funció del seu increment d’aprofitament, en resulten els 
següents coeficients provisionals de participació: 

 

Referència Cadastral Superfície % sector 

3421422DG6232S 231,33 m² 36,19 % 

3421421DG6232S 207,53 m² 32,47 % 

3421402DG6232S 200,37 m² 31,35 % 

 



 

D’acord amb l’informe tècnic que obra a l’expedient s’estableix la previsió de les despeses que han de 
ser sufragades integrament per la propietats afectades en concepte de bestretes de la liquidació 
provisional que ha d’establir el futur projecte de reparcel.lació.  

 
La liquidació provisional del projecte establirà les despeses imputables i la participació definitiva de 
cada propietat dins l’àmbit d’urbanització, no obstant en aquests moments es quantifiquen les 

despeses preliminars següents:  
 

Concepte Import  

Estudi geotècnic  1.600 € 

Aixecament Topogràfic 1.000 € 

Redacció del projecte d’urbanització. 8.000 € 

Redacció del projecte de reparcel.lació  8.000 € 

Anotacions preventives del Registre de la Propietat 2.000 €  

Total  20.600 € 

 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció sobre la procedència i el procediment per 

liquidar provisionalment quotes per la urbanització del PAU 1 i la possibilitat del seu fraccionament.  
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 119, 120, 122, 130 a 134 i 139 a 141 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (TRLUC). 

 
Els articles 149 i 180 a 182 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol.  
 

Els articles 58 a 66, 188 i 189 del Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i 
aplicació de la Llei sobre règim del Sòl i Ordenació urbana, aprovat per Reial decret 3288/1978, de 25 
d'agost. 

 
L'article 53.1.s) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 
L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 

Per tot l’esmentat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les quotes d'urbanització provisionals, en concepte de bestreta, que han de satisfer 

els propietaris del PAU 1 Marcel.lí Trunas per finançar els treballs relacionats amb l’elaboració dels 
Projectes d’urbanització i reparcel.lació, que han estat provisionalment calcula ts amb un import de 
20.600 euros. 

 
Les quotes son liquidades provisionalment en funció de l’increment d’aprofitament de les tres 
propietats afectades, sense perjudici que el futur Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 Marcel·lí 

Trunas estableixi un nou compte de liquidació provisional per fer front a la integritat de les despeses 
d'urbanització. 
 

Segon.- Requerir als propietaris de l'àmbit d'actuació urbanística denominat PAU 1 Marcel·lí Trunas 
perquè en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de ls presents acords, procedeixin a 
ingressar en el número de compte de l’Ajuntament de Breda, la quantitat següent:  

 

Propietari /Finca  Quota de Participació Quantitat 

3421422DG6232S 36,19 % 7.455,14 € 

3421421DG6232S 32,47 % 6.688,82 € 

3421402DG6232S 31,35 % 6.458,10 € 

 
Alternativament es concedeix als propietaris la possibilitat de fraccionar el deute amb un màxim de 24 
mensualitats, prèvia sol·licitud de l’interessat, aplicant el tipus d'interès legal del diner vigent a 

l’anualitat 2021, actualment el 3%.  
 
Tercer.- Advertir als propietaris que, transcorregut el termini fixat en el punt segon, es procedirà a 

l'exacció de les quotes per la via de constrenyiment. 
 



 

Quart.- Notificar els presents acord als propietaris de l'àmbit d'actuació urbanística denominat PAU 1 
Marcel·lí Trunas, atorgant-los un tràmit d’audiència de 20 dies hàbils per tal que presentin les 
al.legacions que considerin convenients i/o sol·licitin el fraccionament de les quotes.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Promoció econòmica i Fires 
 

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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Treballs 

d’instal·lació i 
desmuntatge de 
línies elèctriques 

45311000-
0 

4311-
2260909 

B62145503 
Electricitat 
Boquet SL 

2.255,69€ 21% 2.729,38€ 

 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 

Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 



 

 
4.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de serveis 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 

suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor es timat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 

d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 

 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 

de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  

 
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 

(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Poda arbres 
77340000-
5 

171_21000 G61784898 
Fundació Acció Baix 
Montseny 

2.386,13 21% 2.887,22 

 

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 el contracte menor de serveis de la regidoria de  serveis 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 

suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 



 

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 

d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 

 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 

Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 

Legislació aplicable  
 
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 

(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Revisió 
extintors 

45343220-
1 

171_21300 B17603457 
BALSAMAR 
SERVICES 2000, S.L 

551,30 21% 667,07 

 

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 corporac ió, 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.- Resolució d’un expedient de Responsabilitat Patrimonial amb estimació de la reclamació 
 

Antecedents de fet 
 
La Sra. Y.V.M en representació de M.V.U, va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial 

contra aquest Ajuntament per mitjà d’escrit presentat el dia 18 d’agost de 2021 (ID Registre: 
E2021003937). 
 

Les dades identificatives de la reclamació són les següents:  
 
DATA FETS:  

29 de juliol de 2021, a les 13:30 hores. 
 
FETS:  

Es varen produir danys a un vehicle particular estacionat al carrer Àngel Guimerà de Breda, com a 
conseqüència de l’impacte d’una pedra aixecada per la màquina desbrossadora de la brigada 
municipal, durant els treballs de desbrossament que realitzaven els operaris municipals.  

 



 

DANYS PRODUÏTS:  
Trencament del vidre posterior del vehicle Volkswagen Polo, matricula 3266GWY 
 

EVALUACIÓ ECONÒMICA:  
Es sol·licita l’abonament del cost de la reparació del vidre trencat. El dany es valora econòmicament 
en 114,59 euros, d’acord amb peritatge de AREA PERICIAL GIRONA SL. 

 
Consta a l’expedient una acta d’inspecció ocular del vehicle de l’Agent TIP 021, funcionari municipal 
del Cos de la Policia Local de Breda (Número de diligències 188/2021 de 29.07.2021), en el qual fa 

constar que s’ha trencat el vidre posterior del vehicle a conseqüència de l’impacte d’una pedra 
aixecada per la màquina desbrossadora de la brigada municipal. L’informe també deixa constància 
que el personal municipal del servei de la brigada reconeix els fets.  

 
També s’aporta un informe pericial i fotografies dels danys del vehicle.  
 

Ha quedat acreditat, mitjançant declaració responsable, que la companyia asseguradora ALLIANZ 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A no s’ha fet càrrec de la indemnització del sinistre a càrrec de la 
pòlissa número 45369200 de la qual n’és beneficiaria la Sra. M.V.U.  

 
Les Administracions Públiques reconeixeran el dret a indemnització dels particulars en els termes 
previstos en el Capítol I del Títol VI de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
Els qui de conformitat amb l'article 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Publiques tinguin capacitat d'obrar davant les Administracions 
Públiques, són titulars, en les seves relacions amb elles del dret a exigir les responsabilitats de les 

Administracions Públiques i autoritats, quan així correspongui legalment. 
 

Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques corresponents, de 

tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüènc ia 
del funcionament normal o anormal dels serveis públics excepte en els casos de força major o de 
danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei.  

 
D’acord amb l’article 96.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, es considera inequívoca la relació de causalitat entre el funcionament 

del servei públic i la lesió, així com la valoració del dany i el càlcul de la quantia de la indemnització, i 
per tant procedeix reconèixer i estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial mitjançant un 
procediment simplificat. 

 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia favorable de secretaria-intervenció.  
 

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. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra l’Ajuntament de 
Breda per la Sra. Y.V.M en representació de M.V.U per haver quedat acreditada la inequívoca relació 

de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió i el dany causat al vehicle Volkswagen 
Polo, matricula 3266GWY. 
 

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de 114,59 euros a favor de la Sra. M.V.U a càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 929 22699 d’Indemnitzacions a tercers.  
 

Tercer.- Ordenar als serveis comptables de l’Ajuntament de Breda el pagament de 114,59 euros, en 
concepte d’indemnització pels danys anteriorment descrits.  
 



 

Quart.- Notificar aquesta resolució als serveis comptables de la Corporació i a la persona 
interessada. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

7.0.- Aprovar la sol·licitud d'una pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida per la 
Diputació de Girona per a la redacció del Pla Local d'Habitatge  
 

Antecedents  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 29 de juny de 2021, va aprovar 

la concessió d’una subvenció per a Estudis, plans, programes i Projectes locals en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatge, any 2021, de 8.712,00€ a l’Ajuntament de Breda.  
 

El lliurament de la subvenció queda condicionat al compliment de la vigent Ordenança General de 
subvencions de la Diputació de Girona i a la presentació del compte justificatiu, acompanyat de la 
documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que finalitza el 31 d’octubre de 

2021. 
 
L’article 28 del Termini de justificació, de l’Ordenança General  de subvencions de la Diputació de 

Girona, estableix en el punt 2. que: “La Diputació i/o els seus organismes autònoms podran concedir 
directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini de justificació que no 
excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. En el cas que el 

beneficiari presenti la sol·licitud de pròrroga, haurà de fer-ho formalment abans de a finalització del 
termini concedit a l’efecte, mitjançant el model normalitzat de pròrroga de subvencions. Les peticions 
de pròrroga s’entendran concedides en els termes indicats, llevat que hi hagi una resolució expressa 
en sentit contrari.” 

 
Segons les converses mantingudes i l’evolució de les tasques a desenvolupar es pot preveure que 
l'equip de redacció del Pla no podrà tenir-lo finalitzat abans de la data màxima de justificació. 

 
Legislació aplicable 
 

Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments pe a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 

Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en 
l’àmbit de les polítiques d’habitatge – any 2021 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar una sol·licitud de pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida per la 

Diputació de Girona per a la redacció del Pla Local d'Habitatge.  
 
Segon.- Notificar els presents acords mitjançant model normalitzat de pròrroga de subvencions a la 

Diputació de Girona. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  

 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

8.0.- Aprovar la minoració de la subvenció concedida a l'Escola Montseny pel 
Desenvolupament del Projecte de renovació de l'equipament informàtic del centre  
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, de 15 de març de 2021, va aprovar concedir una subvenció de 8.000,00€ a 

l’Escola Montseny pel desenvolupament del Projecte de renovació de l'equipament informàtic del 
centre. 
 



 

Segons informe tècnic, la quantitat justificada no es correspon amb la quantitat concedida, en data 22 
de setembre, i cal minorar la subvenc ió, concedint abans un tràmit d’audiència de 10 dies a les 
representants del centre educatiu perquè puguin corregir la documentació modificada o acceptar la 

modificació de la quantitat subvencionada. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reglament general de subvencions, de 22 de febrer de 2016. 

Articles 125.2ª) i C9 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals 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 la Llei reguladora de les hisendes 

locals. 
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Concedir un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, des de l’endemà de la notificació  dels 
presents acords, a les representant de l’Institut Escola Montseny. Advertint -les que si en el termini 

establert no modifiquen la documentació aportada per a la justificació de la subvenció concedida 
aquesta serà minorada de 8.000,00€ a 7.880,00€. 
 

Segon.- Notificar els presents acords a les representants de l’Institut Escola Montseny.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’E-tauler i a la BDNS. 

 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
9.0.- Aprovar un procediment de selecció d’un agent de la policia local de Breda amb caràcter 

interí per vacant 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local reunida en data 15 de febrer de 2021, va aprovar l'Oferta d'Ocupació 
Pública de l’Ajuntament de Breda per a l'any 2021, que inclou les places vacants del cos de la policia 

local.  
 
El Cap del servei de la Policia local ha informat de la necessitat de proveir interinament una plaça 

vacant de la policia local, mitjançant un procediment urgent. Aquesta necessitat es justifica pel fet que 
el servei de policia s’ha creat amb només quatre agents i es preveu que properament dos dels quatre 
agents assisteixin al curs de “Curs de formació bàsica per a policies”, per la qual cosa el servei efectiu 

es veurà afectat. A més s’informa que alguns agents gaudiran de permisos personals durant els 
propers mesos, fet que requereix que el servei es doti de la cobertura dels llocs de treball vacants.  
 

Consten a l’expedient unes bases que regulen el procediment de selecció, modalitat concurs -
oposició, per proveir amb caràcter interí una plaça d’agent de policia local.  
 

Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia emès pel secretari interventor, pel qual posa de 
manifest que existeix crèdit pressupostari suficient a les partides corresponents per a cobrir la provisió 
d’aquest lloc de treball.  

 
Legislació aplicable 
 

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic;  
 

El 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;  
 

La llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals. 
 
El Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ accés, promoció i mobilitat 

de les policies locals. 



 

 
El Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 

Catalunya;  
 
Els principis i disposicions generals aplicables sobre l’accés a la funció pública, i específicament a 

aquestes bases. 
 
Articles 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim. 

 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar les bases que regulen el procediment de selecció d’un agent de la policia local de 
Breda amb caràcter interí per vacant, mitjançant un concurs oposició.  

 
Segon.- Fer pública la convocatòria per la provisió interina de la plaça mitjançant un anunci a l’Etauler 
i en el BOP i en el DOGC pel termini de 20 dies naturals.  

 
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació 
requerida a la base cinquena dins del termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de 

l’última publicació de l’anunci de convocatòria en el BOP o en el DOGC.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries: 

 

132 12004 sou seguretat i ordre públic grup C2 
132 12100 complement de destí seguretat i ordre públic  

132 12101 complement específic seguretat i ordre públic  

132 16000 seguretat social seguretat i ordre públic  

 

Quart.- Comunicar aquests acords a RRHH i als serveis comptables de la corporació.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
10.0.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar 
 

Antecedents 
 
Segons antecedents que figuren en l’expedient X2021001841, i d’acord amb l’informe dels SBAS del 

municipi, de data 14 de setembre de 2021. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 

consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2021 (231 4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 

Es considera oportú concedir un ajut econòmic a la persona titular de l’expedient pel pagament del 
transport públic d’assistència al Centre de Dia on assisteix.  
 

Legislació aplicable 
 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Concedir un ajut econòmic d'urgència social de 140,00€.  
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 140,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 

despeses de 2021. 
 
Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit al número de compte ES45 2100 0221 2302 

0022 2944, amb NIF de la persona titular 46743848M.  
 



 

Quart.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 

Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
11.0.- Assumptes urgents 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 

11.1.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria d'educació 
 
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 Loca l 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

30 Taquilles per 
l'Institut 

44421720-
0 

323_6320000 B17421819 
Hiper Escola 
Girona, SL 

982,06 21% 1.188,29 

 
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  



 

 
11.2.- Aprovar un contracte menor d'obres de la regidoria d'obres a la Pl. de la Vila 
 

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 real itzar 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, no obstant adverteix 
mitjançant observació que l’aplicació proposada no és l’adequada a la naturalesa de la prestació, atès 
que es tracta d’una despesa ordinària corrent i no pas una inversió.   

 
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 

Soterrament 
de les línies 

elèctriques 
de la Plaça 
de la Vila 

45220000-5 33661906  B82846817 

Endesa 

Distribución 
Eléctrica SL 

24.510,85 5.147,28 29.658,13 

 

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  
 

 



 

11.3.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu de personal laboral 
fix d’un/a educador/a per l’Escola Bressol Municipal  
 

Antecedents 
 
En data 15 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de 

l’Ajuntament de Breda per a l’any 2021, (publicada en el DOGC núm. 8360 - 9.3.2021) amb una 
modificació aprovada per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2021.  
 

Consten a l’expedient unes bases reguladores del procés selectiu que ha de regir la convocatòria 
mitjançant concurs de mèrits per cobrir una plaça de laboral d’educador/a de l’escola bressol, 
assimilada al subgrup de classificació C2. 

 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia amb observacions, emès pel secretari interventor, 
pel qual posa de manifest entre d’altes, que existeix crèdit pressupostari suficient a les partides 

corresponents per a cobrir la provisió d’aquest lloc de treball.  
 
Mitjançant Decret de 20 de juny de 2019 (DECR000630) de configuració de la Junta de Govern Local 

i delegacions de l’Alcalde en aquest òrgan, es resol, entre d’altres, delegar a favor de la Junta de 
Govern la facultat d’aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i 
pels concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries. 

 
Legislació aplicable 
 

Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.  
 
Articles 286 i 288 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Tex t 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).  

 
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 allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar les bases i el procediment de selecció de personal laboral fix d’un/a educador/a per 
l’Escola Bressol Municipal “El Petit Montseny” per concurs de valoració de mèrits.  

 
Segon.- Fer pública la convocatòria de la plaça mitjançant un anunci a l’E-tauler, en el BOP i en el 
DOGC pel termini de 20 dies naturals.  

 
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació 
requerida a la base cinquena dins del termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de 

l’última publicació oficial de l’anunci de convocatòria en el BOP o en el DOGC.  
 
Durant aquest termini qualsevol persona interessada podrà presentar al·legacions o reclamacions al 

procediment. En aquest supòsit la convocatòria quedarà automàticament suspesa fins a la resolució 
definitiva de les reclamacions.  
 

Tercer.- Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries:  
 

323 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix, escola bressol 

323 16000 seguretat social escola bressol 

 
Quart.- Comunicar aquests acords a RRHH i als serveis comptables de la corporació.  

 



 

Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
11.4.- 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/2021/925 02/07/2021 SS 189049 1.615,92 A08184673 

MOTORES AUTOMOVILES 
VEHICULOS INDUSTRIALES, 
SAU 171 21400 

2 F/2021/1273 15/09/2021 
ACT 

19741 1.815,00 B65758427 ACTURA 12, SL 338 2260905 

3 F/2021/1333 17/09/2021 2021-051 968,00 41642278L VILAPLANA PLACIS, ARNAU 338 2260905 

        4.398,92         

 
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 fiscalitzac ió 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 in justs 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 4.398,92 

euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
12.0.- 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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