
 

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

Núm. JGL2021000052  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de desembre de 2021 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:40 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 l'acta de la sessió de la Junta de Govern anterior JGL2021000051  

 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 20 de desembre de 2021. 

 
 
2.0.- Concessió d'un ajut personal 

 
Antecedents  
 

Segons antecedents que figuren en l’expedient X2021002680, i d’acord amb l’informe dels SBAS del 
municipi, de data 21 de desembre 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 urgent a la persona titular de l’expedient pel pagament 
de les despeses bàsiques  

 
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 personal de 300,00€.  
 

Segon.- Autoritzar la despesa de 300,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost de 
despeses de 2021.  
 

Tercer.- Realitzar l’ingrés econòmic de l’ajut concedit a l’IAS Santa Caterina per tal que el gestionin.  
 
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  
 
 

3.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 
 
3.1.- Aprovar les dates reservades a favor de la corporació pel 2022, per l'ús de la Sala Gran del 

Cercle Bredenc, en el marc del contracte d'arrendament de la sala  
 
Antecedents 

 
En data 30 d’abril de 2019 es signa amb l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966, un 
contracte d’arrendament de la sala gran del Cercle Bredenc, amb vigència fins el 31 de desembre de 

2023. 
 
En la clàusula cinquena del contracte s’hi estipulen les condicions especials en les que s’enumeren 

les dates reservades a favor de l’Ajuntament, tenint en compte que es tracta d’un arrendament no 
exclusiu a favor de l’arrendatari, en el sentit que la propietat podrà seguir fent ús de l’immoble per les 
seves finalitat durant el període que no estigui expressament reservat a favor de l’Ajuntament de 

Breda, tot de conformitat amb el que preveu l’article 125 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques i que aquestes dates reservades seran fixades 
anualment. 
 

Revisat el calendari per aquest 2022 es proposa que, en el cas que la situació sanitària ho permeti, 
les dates reservades enguany per a ús de la corporació siguin: 
 

- 1 dia per un acte de les Dones de Breda 
- 1 dia per Orquestra Jove de la Selva 
- 26 i 27 de febrer (Carnaval) 

- 7 i 8 de maig (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust) 
- 29 de maig per Homenatge a la Vellesa 
- 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre (Festa Major) 

- 1 dia per un acte de l'Oncolliga 
- 5 de novembre (Castanyada) 
- 19 de novembre (Dia del Circ) 

- 3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales) 
- 31 de desembre (Festa de Cap d'Any) 
- 8 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi o bé a actes no 

programats però organitzats per l’Ajuntament 
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 200, 206 i 222 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)  

Els articles 1, 28, 29, 30 i 100 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
Els articles 8.1, 110, 113 a 116 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Pat rimoni de les 

Administracions Públiques.  
Els articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 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 (d'ara endavant LCSP).  
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar com a calendari de dates per a ús de la corporació de la Sala Gran del Cercle 

Bredenc, per l’any 2022, en el cas que la situació sanitària ho permeti, el següent: 
 

- 1 dia per un acte de les Dones de Breda 

- 1 dia per Orquestra Jove de la Selva 
- 26 i 27 de febrer (Carnaval) 
- 7 i 8 de maig (Fira del Monestir i Festa de l'Ajust) 

- 29 de maig per Homenatge a la Vellesa 
- 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre (Festa Major) 
- 1 dia per un acte de l'Oncolliga 

- 5 de novembre (Castanyada) 
- 19 de novembre (Dia del Circ) 
- 3 dies de desembre (2 dies de teatre de l'escola, 1 dia de cantada de Nadales) 

- 31 de desembre (Festa de Cap d'Any) 
- 8 dies que la corporació podrà destinar a actes d’entitats del municipi o bé a actes no 

programats però organitzats per l’Ajuntament 

 
Segon.- Notificar els presents acords a l’Associació Cercle Bredenc, amb CIF G17073966.  
 

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

 
 
3.2.- Aprovar un contracte menor de l'àrea de medi ambient, mitjançant una contractació 
anticipada 

 
Antecedents  
 

La regidoria de medi ambient proposa la contractació antic ipada a càrrec del pressupost 2022 del 
servei de control de gats ferals, que s’ha de dur a terme a partir del dia 10 de gener de 2022.  
 

El servei a realitzar és el següent:  
 
- Localització de punts de noves colònies.  

- Seguir el procés de control en les quals està sense finalitzar.  
- Captura dels gats ferals.  
- Trasllat al veterinari i retorn dels gats al mateix lloc.  

- Registre dels gats amb les seves dades.  
 
S’ha sol·licitat un pressupost a la Sra. Raquel Velázquez García que opera com a professional 

autònoma.  
 
El pressupost contempla un servei de 258 hores de durada repartits entre el 10 de gener al 31 de 

març del 2022 , per un preu total de 6.693,72 euros (IVA inclòs).  
 
A part es facturaran les despeses variables de desplaçament a raó de 0,19 €/km justificat i altres 

despeses materials que es requerissin per prestar el servei.  
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de 

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 

queden configurats com un contracte de serveis (CPV90922000-6), susceptible d’esser aprovat 
mitjançant un expedient de contracte menor de serveis. Per altra banda, l’informe posa de manifes t 
que es proposa una contractació anticipada a càrrec del pressupost de l’exercici 2022, d’acord amb 

l’habilitació efectuada per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017 de contractes del sector 



 

públic, que disposa en el seu apartat dos que “Es poden tramitar anticipadament els contractes 
l'execució material dels quals hagi de començar en l'exercici següent o els contractes el finançament 
dels quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o 

privada, i s'ha de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels 
recursos que han de finançar el contracte corresponent.”  
 

Per tant es proposa aplicar la despesa a càrrec de l’aplicació 311 21000 del pressupost per l’exercici 
2022. 
 

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, 29.8 i 63.4, 118 i la Disposició Addicional Segona i Tercera apartat 2 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 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 

Control gats ferals 
2022-  

90922000-
6 

311 21000 46054562Y 
Raquel 
Velázquez García 

5.532 21% 6.693,72 

 

Segon.- Aprovar la contractació anticipada mitjançant l’autorització i disposició (AD) de la despesa 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 311 21000 del pressupost per l’exercici 2022, sometent 
l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el 

contracte corresponent.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a Raquel Velázquez García 

 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.  
 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- 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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