
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MAIG DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000018  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 de maig de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: Despatx d’Alcaldia 

 
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 JGL2022000016 i 
JGL2022000017, de 19 i 25 d'abril, respectivament.  
 

Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local JGL2022000016 i JGL2022000017, de 19 i 25 d’abril respectivament. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Aprovació de la memòria valorada per a la millora de l'accessibilitat i voreres al carrer 
Sant Francesc 
 

Antecedents  
 
En data 13 d’abril de 2022, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Breda entrega la memòria valorada 

per a la millora de l'accessibilitat i voreres al carrer Sant Francesc de Breda, el qual consta de la 
documentació preceptiva per poder ser aprovat.  
 

L'àmbit de la memòria valorada correspon al tram del carrer de Sant Francesc, comprès entre el 
carrer Puig i Cunyer i l’Avinguda de Catalunya, de Breda. L'objecte de la memòria valorada és definir 
les característiques tècniques i la valoració econòmica de les obres necessàries per la construcció de 

2 passos de vianants al carrer Sant Francesc i la nova pavimentació de la vorera, actualment en molt 
mal estat, així com l’eliminació dels parterres existents.  
 

Legislació aplicable 
 
L’article 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Els articles 8, 24, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, 

Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS). 
 
 

 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment, la memòria valorada per a la millora de l'accessibilitat i voreres al carrer 

Sant Francesc de Breda que té un pressupost d’execució per contracte de 48.086,90 euros (IVA 
inclòs). 
 

Segon.- Sotmetre la memòria valorada a informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, a fi i efecte que qualsevol persona interessada pugui al·legar el que cregui convenient. 

En cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés, 
sense perjudici que l’aprovació definitiva del projecte es faci pública en el BOP i en el DOGC i en 
tauler d’anuncis de la corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Festes 
 
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 qualific ats 
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 

Servei de càtering del 
dinar del 45è 
aniversari de la Penya 

Barcelonista de Breda 
el dia 7 de maig 

55320000-
9 

338 
2260904  

B66752122 
Viñolas 
Successors 

SL 

910,00 10% 1.001,00 

 



 

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  
 

 
4.0.- Aprovar uns contractes de serveis de les àrees de Benestar Social i Esports 
 

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 amb observacions.  
 

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 els contractes menors de serveis que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detalles:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Neteja del local 
de Càrites  

90911200-
8 

920 22700 G17053588 

Associació 

Montseny 
Guilleries 

375,00€ 21% 453,75€ 

Neteja i de les 
instal·lacions de 

les piscines 
municipals 

90911200-

8 

342 

2120003 
G17053588 

Associació 
Montseny 
Guilleries 

1.310,00€ 21% 1.585,10€ 

TOTAL 1.685,00€  2.038,85€ 

 
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 un contracte menor de subministrament de  l'àrea de Festes 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 

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

 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 

El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

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

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

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

Legislació aplicable  
 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

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

Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a cont inuació 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 

Lloguer equips de so i 
llums actuacions La 
Banda del Coche Rojo 
i DJ Send0 7 de maig 

32342410-9 338 2260904 77908922X 
Pere 
Fugarolas 
Clemente 

1.450,00 21% 1.754,50 

Lloguer equips de so i 
llums actuació Miquel 
del Roig 7 de maig 

32342410-9 338 2260904 77908922X 
Pere 
Fugarolas 
Clemente 

500,00 21% 605,00 

TOTAL  
lloguer equips de so i 
llums actuacions 
musicals Festa de 
l’Ajust 2022 

32342410-9 338 2260904 77908922X 
Pere 
Fugarolas 
Clemente 

1.950,00 21% 2.359,50 

 
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  

 
 
6.0.- Aprovar un contracte menor de subministraments de l'àrea d'Esports 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 
empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 

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

 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 

El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

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

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

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

Legislació aplicable  
 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  

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

Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pressup. 48747 90 
Talonaris entrades 

individuals 

22457000-
8 

341 
2260900 

A17062670 

Arts 

Gràfiques 
Cantalozella 
SA 

198,00€ 21% 239,58€ 

Pressup. 48754 6 
Talonaris packs 

entrades 

22457000-
8 

341 
2260900 

A17062670 

Arts 

Gràfiques 
Cantalozella 
SA 

108,00€ 21% 130,68€ 

Subministrament 

entrades 
individuals i packs 
piscines 2022 

22457000-
8 

341 
2260900 

A17062670 

Arts 

Gràfiques 
Cantalozella 
SA 

306,00€ 21% 370,26€ 

 

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.- Assumptes urgents 
 

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

7.1.- 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/2022/464 04/04/2022 B/22029 522,72 B17699109 JOSEP CUSACHS ALBÓ, S.L. 920 21600 

2 F/2022/495 08/04/2022 27 1.838,10 38785924N FREIXAS ESCUDERO, MAGÍ 171 21000 

3 F/2022/509 14/04/2022 1 001100 1.158,58 B17829581 
J.VIÑAS MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, SLU 

1532 21000 

4 F/2022/510 15/04/2022 2022/01 3.884,02 47746058J CASINO LOPEZ, SANDRA 311 21000 

5 F/2022/611 29/04/2022 A/35487 522,72 B17821232 GPI SOFTWARE INTERNET, SL 920 21600 

        7.926,14         

 
Consta a l’expedient un informe de control intern - intervenció prèvia - de secretaria-intervenció que fa 

constar les següents consideracions que tenen la condició d’objeccions al procediment:  
 
- 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 consta a l’expedient cap informe que justifiqui les causes per les quals hagi esdevingut 

excessivament complicat preveure un pressupost i ser adjudicat amb caràcter previ.  Per tant no es 
donen les circumstàncies perquè les despeses siguin aprovades de forma directa (ADO) a l’empara 
de la base 21.i) 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.  
- Les factures i l’obligació de pagament només pot ser reconeguda mitjançant la tramitació d’un 

Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC) plenari, seguint les directrius de Tribunal de Comptes 
(veure Informe de fiscalització dels expedients de reconeixement extrajudicials de crèdit aprovat per 
les entitats locals en l’exerc ici 2018, de data 22 de desembre de 2020).  

A la vista de l’informe d’intervenció, i valorades les observacions i objeccions al procediment, els 
membres que composen la Junta de Govern consideren que les prestacions ja han estat realitzades i 
les factures han estat conformades pels regidors i per les regidores responsables de l’àrea de 

despesa, donant conformitat a la prestació d’acord amb les ordres donades pels propis regidors; i vist 
que la tramitació d’un expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat de ple dret del procediment 
paralitzaria el servei, es proposa que les factures siguin reconegudes i liquidades a favor dels tercers 

per evitar enriquiments injustos 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 i 21 de les bases d’execució del pressupost 2022 

 
 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- Aixecar l’objecció d’Intervenció i 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 7.926,14 euros. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

7.2.- Acceptar el Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 de la Diputació de Girona 
 
Antecedents 

 
Segons les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a 
ajuntaments i consells comarcals, dins del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari, 

destinades al finançament de serveis municipals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió del 15 de març de 2022. 
 

Atès l’extracte de la convocatòria de subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, 
publicat al BOP de Girona, en data 25 d’abril. 
 

La Diputació de Girona ha aprovat, pel nostre municipi, una subvenció màxima de 34.665,10€, que 
cal destinar a despeses corrents (capítol II del pressupost) i inversions o transferències de capital 
(capítol VI i VII) que tinguin per objecte la prestació de serveis públics o la promoció d’activitats de 

competència municipal. 
 
Hi tenen cabuda aquelles actuacions, activitats o inversions, objecte de facturació entre l’1 de 
novembre del 2021 i la data límit de justificació. Cada sol·licitud municipal pot incloure fins a tres 

actuacions diferents per a despeses corrents i també tres per a inversions.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 

municipal i de règim local de Catalunya. 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases reguladores de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a ajuntaments i 

consells comarcals, dins del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari . 
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a ajuntaments i consells 
comarcals, dins del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari . 

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

Primer.- Acceptar la subvenció màxima de 34.665,10€ pel finançament d’actuacions, activitats o 
inversions de la Diputació de Girona. 
 

Segon.- Destinar l’import concedit als conceptes següents:  
 

Objecte Tipus Import 

Asfaltat de carrers Inversió 34.665,10€ 

 
Tercer.- Sol·licitar la subvenció, segons estableixen les bases reguladores, abans del 25 de maig, 

data en què finalitza el termini fixat en la convocatòria. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

7.3.- Aprovar la resolució de responsabilitat patrimonial amb estimació de  la reclamació. 
 
Antecedents de fet 

 
La Sra. M.D.B.P va presentar en data 2 de juliol de 2021 una reclamació de responsabilitat 
patrimonial contra aquest Ajuntament. La reclamació fou complementada mitjançant escrit presentat 

el dia 16 de setembre de 2021 amb número de registre E2021004301. 
 
Les dades de la reclamació són les següents: 

 
DATA FETS: 1 de juliol de 2021.  
 

FETS: caiguda a la via pública quan creuava un pas de vianants, concretament a la vorera de la 
cruïlla situada a l’Avinguda Catalunya cantonada amb el Carrer San Sebastià de Breda. La causa de 
la caiguda al·legada és que la vorera no disposava de panots.  

 
DANYS PRODUÏTS: fractura del peu esquerra amb requeriment d’intervenció quirúrgica 
d’osteosíntesis amb cargol de fractura Jones del peu esquerra i 62 dies de baixa.  

 
EVALUACIÓ ECONÒMICA: la reclamant demana una indemnització total de 2.406,27 euros, pels 
següents conceptes:  

 
- 1.959,20 euros pels 62 dies de baixa, a raó de 31,60 €/dia.  
- 421,42 euros per la intervenció quirúrgica.  

- 25,65 euros de despesa de farmàcia del dia 7 de juliol de 2021. 
- 82,00 euros de despesa d’arranjament d’una cadira de rodes  
 
Presenta la següent documentació com a prova: 

 
- Fotografies de l’estat de la vorera.  
- Informes mèdics de l’Hospital de Sant Celoni dels dies 12.07.2021 i 02.09.2021.  

- Radiografia del peu després de la cirurgia.  
- Factura de farmàcia i factura d’un comerç Donda Bikes SL.  
 

En data 11 d’octubre de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia, es va admetre a tràmit la reclamació de 
danys patrimonials i va ordenar iniciar un expedient de reconeixement de responsabilitat patrimonial 
mitjançant un procediment ordinari.  

 
El Sr. Jordi Jové Perich va ser nomenat òrgan instructor del procediment i habilitat per tal que realitzi 
totes les actuacions necessàries per comprovar l’existència o no de responsabilitat per part de 

l’Ajuntament.  
 
L’òrgan instructor va requerir un complement de prova per tal que la persona afectada acredités 

fefaentment els fets, mitjançant testimoniatges del succés o qualsevol altre mitjà de prova i la factura 
del servei d’intervenció quirúrgica.  
 

En data 21 d’octubre de 2021 la interessada va presentar un escrit donant resposta al requeriment i 
aportant els testimoniatges requerits, així com al.legant que la indemnització per intervenció 
quirúrgica ve contemplada en les taules i barems d’indemnització.  

 
 Aquest escrit va ser completat posteriorment mitjançant noves proves i documentació (escrits de 
dates 14 de desembre de 2021 i 13 de gener de 2022).  

 
Consta que la companyia d’assegurances REALE va realitzar un peritatge del lloc dels fets.  
En data 27 d’abril de 2022 l’instructor va emetre una proposta de resolució favorable a la 

indemnització reclamada, atès que concorren els requisits legals per apreciar responsabilitat de 
l’Ajuntament en la producció del dany i la valoració econòmica de la lesió produïda ha estat 
acreditada i valorada correctament per la part reclamant.  

 
La proposta ha estat sotmesa a un tràmit d’audiència a favor de la part reclamant i de la companyia 
asseguradora REALE que ha d’assumir el cost de la indemnització de conformitat amb la  següent 

pòlissa:  
 
- De Responsabilitat Civil i Patrimonial (Reale Seguros Generales SA– pòlissa número 

1332100003996 / 0.. 



 

 
Tramitada l’audiència, totes les parts han donat conformitat a la proposta, per la qual cosa aquesta 
s’eleva a la Junta de Govern per a la seva aprovació.  

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

Legislació aplicable 
 
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 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 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. 
 
Per tot allò exposat 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 la Sra. M.D.B.P, tot de conformitat amb la proposta de resolució emesa per l’instructor de 

l’expedient X2021001421. 
 
Segon.- Reconèixer una indemnització a favor de la Sra. M.D.B.P de 2.406,27,- euros.  

 
Tercer.- Requerir a la companyia asseguradora REALE que assumeixi el cost de la indemnització, 
descomptant la franquícia que serà pagada per l’Ajuntament, tot de conformitat amb la següent 

pòlissa:  
 
- De Responsabilitat Civil i Patrimonial (Reale Seguros Generales SA– pòlissa número 

1332100003996 / 0. mitjançant la corredoria d’assegurances Assessoria Ribas Motje Romaguera 
SL.).  
 

Quart.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 300 euros (franquícia) a favor de Reale 
Seguros Generales SA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 929_22699.  
 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la corredoria d’assegurances Assessoria Ribas Motje 
Romaguera SL i a la persona interessada. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

7.4.- Aprovar un contracte menor de serveis d’Alcaldia  
 
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 fact ura 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 

Assessorament per 

l’auditoria del servei 
d’aigua i clavegueram 

71241000-
9 

920_22799  77743091D 

Ivan 

València 
Arévalo 

4.049,59 850,41 4.900 

 
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  
 
 

7.5.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea l'Esports 
 
Antecedents 

 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 

l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix  a les Bases 
d'execució del pressupost. 

 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   

 



 

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 

proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  

 
Legislació aplicable  
 

Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Renovació de 
l’enllumenat del 

pavelló poliesportiu 
municipal 

50232110-

4 

342 

6320000  
B62145503 

Electricitat 

Boquet SL 
10.231,33€ 21% 12.379,91€ 

 
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  
 
 

7.6.- Contractar la pòlissa d’assegurança que cobreix la defensa jurídica i reclamació de 
l’Ajuntament de Breda pel període 08/05/2022 a 08/05/2023 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local reunida en data 14 de març de 2016 va acordar l’adhesió de l’Ajuntament 

de Breda a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda va passar a tenir la 
condició de mediador de l’Ajuntament 

 
En data 21 d’abril de 2019 el mediador Ferrer & Ojeda ha presentat la proposta de renovació de la 
pòlissa d’assegurança amb ARAG CIA INTERNACIONAL que cobreix la defensa jurídica penal i 

extracontractual de l’Ajuntament de Breda i els membres de l’equip de govern i els empleats públics 
pel període 08/05/2022 a 08/05/2023, per un import de 771,38 euros, d'acord amb les condicions 
establertes a l'Acord Marc subscrit amb l'ACM. 

 
Vist que la proposta de contractació té el caràcter de contracte derivat d’un Acord Marc prèviament 
subscrit per l’ACM, del qual en resulta beneficiari l’Ajuntament de Breda, en la seva condició d’entitat 

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

 



 

Legislació aplicable 
 
Article 153 i 221 i Disposició addicional 3a de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Contractar la renovació de pòlissa d’assegurança amb ARAG CIA INTERNACIONAL, 

mitjançant els serveis de corredoria de FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. (B58265240) que cobreix la defensa jurídica penal i extracontractual de l’Ajuntament 
de Breda i els membres de l’equip de govern i els empleats públics pel període 08/05/2022 a 

08/05/2023, per un import de 771,38 euros, d'acord amb les condicions establertes a l'Acord Marc 
subscrit amb l'ACM. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a 
l’aplicació 920-22400 del pressupost per l’exercici 2022. 
 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al 
mediador Ferrer & Ojeda (c/ Tamarit 155-159 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  

 
Quart.- Notificar als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 

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

 
 
8.0.- 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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