
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE GENER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000002 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 10 de gener de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:48 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 JGL2021000052 I 
JGL2022000001 
 

Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local JGL2021000052 i JGL2022000001, de data 27 de desembre de 2021 i 3 de 
gener de 2022. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovar una segona i última pròrroga d'un any del contracte del servei de control de 
plagues urbanes 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2019, va adjudicar el contracte del 
servei de manteniment de control de plagues urbanes a l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD 
AMBIENTAL SAU, amb CIF A82850611, d’acord amb les següents condicions:  

 
“Preu anual: 2.570,00 € més 345,81 euros d’IVA. (total 2.915,81 euros) 
Preu objecte del contracte: 5.831,62 euros (IVA inclòs) 

Data inici del contracte: 1 de març de 2019 
Data de finalització: 28 de febrer de 2021.  
Pròrrogues previstes: màxim 2 anys” 

 
La clàusula 7 del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el 
contracte de servei de control de plagues urbanes, desinfecció, desratització i desinsectació, 

mitjançant procediment obert simplificat abreujat estableix: 
 
“El contracte es podrà prorrogar, a petició de l’Ajuntament, per un període de 2 anys més, mitjançant 

pròrrogues anuals. En cas de pròrroga el contracte, aquest es prorrogarà anualment pel preu 
adjudicat calculat en còmput anual.  
 



 

El contractista no podrà oposar-se a cap de les dues pròrrogues. La prorroga esdevindrà obligatòria 
pel contractista.” 
 

En data 5 de gener de 2022, el secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia.  
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 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).  
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar una pròrroga d'un any del contracte del servei de control de plagues urbanes, 
adjudicat a l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU, amb CIF A82850611, d’acord 

amb les següents condicions: 
 
Preu anual: 2.570,00 € més 345,81 euros d’IVA. (total 2.915,81 euros) 

Data inici de la pròrroga contracte: 1 de març de 2022 
Data de finalització de la pròrroga del contracte: 28 de febrer de 2023 
 
El servei es prestarà d’acord amb les condicions previstes en el Plec de clàusules econòmic 

administratives i tècniques particulars, i les millores de servei ofertes pel licitador, que inclouen els 
següents preus unitaris pels serveis extres no previstos dins les prestacions del contracte:  
 

- Desratització de la via publica (preu d’1 servei, amb IVA exclòs): 393,00 euros  
- Desratització / desinsectació d’un equipament municipal (preu d’1 servei, amb IVA exclòs): 33,64 
euros  

- Larvicida per mosquit tigre (preu d’1 tractament de la via pública /embornals del clavegueram, amb 
IVA exclòs): 190,55 euros  
 

Les millores del servei compromeses per ANTICIMEX són:  
 
- Prestar els serveis extres no previstos dins les prestacions del contracte pel preu indicat en els 

preus unitaris de serveis que sorgeixen de l’oferta presentada. Aquests serveis  s’hauran de prestar 
dins el termini màxim de 24 hores a comptar des del requeriment de l’Ajuntament de Breda, i sense 
cost de desplaçament. 

 
- Realitzar un programa de control de plagues integrat per un estudi-informe que identifiqui les 
plagues a tractar, la seva afectació i les causes del problema. L’informe haurà d’establir un pla d’acció 

per desenvolupar l’estratègia de control, mesures de seguretat i el calendari d’actuacions.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària que s’indica:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (AD) 

2022 311 21000 2.429,84 €  

2023 311 21000 485,96 € 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU, amb 

CIF A82850611. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació i al regidor Sr. Josep 

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

3.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al quart trimestre 
del 2021 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda  
 

Antecedents 
 
Amb el registre núm. E2022000037, Abastaments d’Aigua del Tordera, SL ha presentat la liquidació 

corresponent al quart trimestre del 2021, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 8.211,70 euros.  
 

Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera SL (B17492265), corresponent al quart trimestre del 2021, per un import total de 8.211,70 

euros, en concepte de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 

seu pagament de 8.211,70 euros. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  

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

 
 
4.0.- Assumptes urgents 

No s’escau 
 
 

5.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau 

 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte que 

en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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