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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 06JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30-03-2015 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:20 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen  
Jordi Iglesias i Salip, alcalde 
Jaume Anglada i Sarsanach  
Teresa Martorell i Julià 
Judit Cortada i Esteve 
 
Regidors convidats 
Joan Miquel Terradas Giol  
Joan Antoni Frías Redondo  
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació actes anteriors 04JG2015 (2-3-2015) i 05JG2015 (16-3-2015) 
2. Donar compte  

2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.  
3. Hisenda 

3.1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Enquadernacions Planella i Fills SL per 
l’enquadernació de Decrets, Actes de Juntes de Govern i Plens del 2005 al 2014. 
3.2. Concessió d’ajut econòmic puntual. 
3.3. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa M. Boada SA pels treballs de substitució 
de lluminàries al carrer Sant Sebastià i un punt de llum a la deixalleria de Breda. 
3.4. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el procediment de 
contractació del contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions de les 
pistes de pàdel municipals de Breda mitjançant concessió i obertura del procediment de 
licitació amb negociat sense publicitat. 
3.5. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic a la Trobada de col·leccionistes de xapes de 
cava 2015 desenvolupada dins el marc de la Festa de l’Ajust. 
3.6. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció per actuacions incloses en la campanya “Del Pla a 
l’Acció” Línia 4 per l’any 2015.  
3.7. Aprovar el pressupost de reparació del terra d’una aula de l’Escola Montseny. 
3.8. Aprovar pressupostos per l’adquisició d’ordinadors. 

4. Personal 
4.1. Vacances administratius/ves i tècniques. 
4.2. Vacances 
4.3. Aprovar les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de joves per a la 
Brigada Jove 2015 i la seva convocatòria. 

5. Obres i Urbanisme 
5.1. Adjudicar a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL les obres del projecte de 
millores del clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de l’Església de Breda. 
5.2. Aprovació certificació número 3 de l’obra de rehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del centre cívic municipal de Breda. 
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5.3. Encàrrec de la direcció d’obres i coordinador de seguretat de les obres del projecte de 
millores del clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de l’Església de Breda. 
5.4. Pròrroga informació pública de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la UA 
16 “Sector Industrial Sud” del municipi de Breda.  
5.5. Pròrroga informació pública de l’aprovació inicial del projecte d’Urbanització de la UA 16 
“Sector Industrial Sud” del municipi de Breda.  

6. Governació 
6.1. Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’Escola bressol municipal, El Petit Montseny de 
Breda. 
6.2. Homologar el Pla d’Autoprotecció del Pavelló poliesportiu municipal de Breda. 

7. Joventut 
7.1. Aprovar el projecte de Brigada Jove 2015. 

8. Varis 
8.1. Autorització per la col·locació d’una caseta per la venda de productes de pirotècnica 
recreativa en el període comprès entre els dies 10 a 24 de juny de 2015.  

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda 
en sessió ordinària a les 20:30 hores del dia 30 de març de 2015. Constatada l’existència de quòrum 
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia.  
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS AN TERIORS NÚMEROS 
04JG2015 DE 2 DE MARÇ I 05JG2015 DE 16 DE MARÇ DE 2 015. 
 
Per part de l’Alcaldia es dóna lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de les 
Juntes de Govern Local de data 2 i 16 de març de 2015. 
 
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquestes, les quals queden 
aprovades per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.  
 
 
2. DONAR COMPTE  

 
2.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia. 
 
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès 
de data del 14 al 27 de març de 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
78 16/03 Inici expedient sancionador en matèria de trànsit exp. 2015_08 
79 16/03 58 factures fase P, dels mesos de gener i febrer 2015 
80 17/03 Autoritzar baixa registre del padró Fiscal Entrada i Sortida  
81 17/03 EXP. 1/2015 Incorporació romanents 2014 
82 18/03 Aprovar ADO factures finals feb-2015 
83 20/03 4 factures 
84 20/03 Exp. urbanístic 12/2015  
85 23/03 Exp. urbanístic 13/2015  
86 23/03 Exp. urbanístic 14/2015  
87 23/03 Exp. urbanístic 15/2015  
88 23/03 Exp. urbanístic 16/2015  
89 23/03 factura número 30 de data 12.3.15, Padelgest, sccl 
90 23/03 Primera ocupació LLO 97/2008 - Cal Ferreric de Breda SL 
91 24/03 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants de Muhammad Arshad 
92 24/03 factures núms.  15-018 i 15-019, de data 10.3.15 Projectes Urbans Arquitectura i Territori, s.l.p. 
93 25/03 Atorgar concessió nínxol 84C per 50 anys  
94 26/03 Nòmines Regidors i Treballadors Ajuntamnet mes març 2015 
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95 26/03 Pagaments Tècnics i altres mes marc 2015 
96 26/03 Factures pagades a La Caixa durant el mes de març 2015 
97 27/03 22 factures Construccions Josep Viader, s.l. 

 
 
3. HISENDA 
 
3.1. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Enquadernacions Planella i Fills SL per 
l’enquadernació de Decrets, Actes de Juntes de Gove rn i Plens del 2005 al 2014. 
 
Antecedents 
Atès que és necessari els treballs d’enquadernació de Decrets, Actes de Juntes de Govern i Plens del 
2005 al 2014 
 
L’empresa Enquadernacions Planella i Fills SL ha presentat un pressupost de 1.952,00,-€ + 409,92,-€ 
d’IVA pels treballs a realitzar. 
 
Legislació aplicable 
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00,- €, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2015. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Enquadernacions Planella i Fills SL de 
1.952,00,-€ + 409,92,-€ d’IVA, pels treballs d’enquadernació de Decrets, Actes de Juntes de Govern i 
Plens del 2005 al 2014. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
330.220.01 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
3.2. Concessió d’ajut econòmic puntual. 
 
Antecedents 
En data 19 de març de 2015 des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda s’emet un informe 
social, exposant la situació socioeconòmica i familiar 
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L’informe esmentat  proposa: 
“Revisant la situació econòmica i familiar exposada, es valora amb ells (vol dir el sol·licitant i la seva 
família) una ajuda per pagar els desplaçaments a les visites mèdiques, comprar medicaments 
necessaris pel seu tractament i suport als pares en les despeses dels manteniment de la llar. 
 
Proposem: 100,00€” 
 
Legislació aplicable  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic puntual per a fer front a despeses dels desplaçaments a les 
visites mèdiques, comprar medicaments necessaris pel seu tractament i suport als pares en les 
despeses dels manteniment de la llar, amb càrrec a la partida 231.48000 del pressupost de despeses 
de 2015. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.3. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa M. Boada SA pels treballs de substitució de 
lluminàries al carrer Sant Sebastià i un punt de ll um a la deixalleria de Breda. 
 
Antecedents 
Atès que és necessari la substitució de lluminàries al carrer Sant Sebastià i d’un punt de llum a la 
deixalleria de Breda. 
 
L’empresa M.Boada SA ha presentat un pressupost de 15.880,95 € (13.124,75 € + 2.756,20 € d’IVA) 
per els treballs. 
 
Legislació aplicable 
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00,- €, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2015. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
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Primer.-  Aprovar el pressupost presentat per l’empresa M.Boada SA de 15.880,95 € (13.124,75 € + 
2.756,20 € d’IVA), per la substitució de lluminàries al carrer Sant Sebastià i d’un punt de llum a la 
deixalleria de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
1532.619.04 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
3.4. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives P articulars que regeix el procediment de 
contractació del contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions de les 
pistes de pàdel municipals de Breda mitjançant conc essió i obertura del procediment de 
licitació amb negociat sense publicitat. 
 
Antecedents 
Atès que l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 
defineix com a serveis públics locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves 
competències. Els serveis públics locals es poden gestionar de manera directa, pel propi ens, o 
indirecta, a través d’un tercer. No es podran prestar en cap cas per gestió indirecta els que impliquin 
exercici d’autoritat. 
 
Atès que l’article 25.2.m LRBRL recull entre les competències municipals les activitats o instal·lacions 
culturals i esportives. 
 
L’article 8 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix el contracte de gestió de serveis públics com aquell en 
virtut del qual «una Administració pública encomana a una persona, natural o jurídica, la gestió d’un 
servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de la seva competència per 
l’Administració que l’encomana». 

 
De les diferents modalitats que pot adoptar la gestió de serveis públics, de conformitat amb la lletra a) 
de l’article 277 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la concessió serà aquella per la qual l’empresari gestionarà el 
servei al seu propi risc i ventura. 
 
Atès que en data 26 de març de 2015, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò 
que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
Legislació aplicable  
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 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) 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per al 
contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel municipals 
de Breda i obertura de la fase de licitació. 
 
Segon.-  Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte i 
publicar-lo en el perfil del contractant. 
 
Tercer.-  Sol·licitar ofertes a les següents empreses1: 

 
Quart.- Notificar el present acord als serveis comptables per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.5. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic a la T robada de col·leccionistes de xapes de 
cava 2015 desenvolupada dins el marc de la Festa de  l’Ajust. 
 
Antecedents 
En el marc de la Festa de l’Ajust es celebra una Trobada de col·leccionistes de xapes de cava, 
organitzada, veïna de Breda. 
 
L’Ajuntament de Breda, dins les possibilitat pressupostàries, té la voluntat de col·laborar en els actes 
organitzats per les entitats del municipi, atès el gran teixit social que representen i el suport que les 
mateixes entitats presten a les diferents àrees de la Corporació quan és l’ens municipal qui promou 
activitats. 
 
Legislació aplicable  
Articles 185 i 186 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Hisendes Locals.  
Articles 58 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova Reglament de Pressupostos.  
Article 53 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 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la concessió d’una ajut econòmic de 300,00€ per a la Trobada de col·leccionistes de 
xapes de cava organitzada per veïna de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa per quantia de 300,00€, imputant-la a la partida pressupostària número 
338 226.09.04, del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
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. 

                                    
1 De conformitat amb l’article 178.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, en el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses 
capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible. 

 Empresa  NIF/CIF Adreça  CP - Municipi  
1 Padelgest F-43.950.518 C/ Ample, 10 2n 3a 43500 - TORTOSA 
2 PauRoyo Ventura 45.547.553-D Ctra. d’Arbúcies, 40 1r 17400 - BREDA 
3 Padel 10  Gran Vía Carles III,  58-60 Esc. E Ppal. 4a 08028 - BARCELONA 
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3.6. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció per act uacions incloses en la campanya “Del Pla a 
l’Acció” Línia 4 per l’any 2015. 
 
Antecedents 
Al BOP de Girona, de 23 de febrer de 2015, es publicaven les Bases específiques reguladores de la 
campanya “Del pla a l’acció”. 
 
L’objecte de les bases esmentades és regular les subvencions que es concedeixen des de la 
Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i 
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en els 
plans d’acció d’energia sostenible i/o en plans d’acció local per a la sostenibilitat, aprovats per Ple. 
 
La nostra Corporació disposa d’un PAES aprovat el 20 de desembre de 2012 que recull accions de 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior. 
 
La Línia 4 de les bases es refereix a l’execució d’accions de millora de l’eficència energètica de 
l’emllumenat públic exterior a través de contractes amb empreses de serveis energètics o micro-
empreses de serveis energètics. 
 
Legislació aplicable 
Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, aprovades per 
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.  
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Concòrrer a la subvenció de la Diputació de Girona “Del pla a l’acció” per a la línia 4 
d’execució d’accions de millora de l’eficència energètica de l’emllumenat públic exterior a través de 
contractes amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.  
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 
bases reguladores de la subvenció. 
 
Tercer.-  Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.7. Aprovar el pressupost de reparació del terra d ’una aula de l’Escola Montseny. 
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar les següents contractacions 
d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen:  
 

EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

NAVARBRED SL B-17.591.561 
Reparació del terra d’una aula del Pavelló 
Rosa de l’Escola Montseny 320-63201 

1.992,87€ 
(1.647,00€+345,87€ d’IVA) 

 
Legislació aplicable 
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que 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.  



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33   
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 

8

L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el pressupost d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en 
l’aplicació del pressupost de l’any 2015. 
 

EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

NAVARBRED SL B-17.591.561 
Reparació del terra d’una aula del Pavelló 
Rosa de l’Escola Montseny 320-63201 

1.992,87€ 
(1.647,00€+345,87€ d’IVA) 

 
Segon.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.8. Aprovar pressupostos per l’adquisició d’ordina dors. 
 
Antecedents 
Atès que és necessària l’adquisició de cinc ordinadors de sobre taula i dos de portàtils: quatre més un 
de portàtil per l’oficina de l’ajuntament i un de sobretaula més un de portàtil per l’oficina de la Guàrdia 
municipal.  
 
Vist els pressupostos presentats per l’empresa Josep Cusachs Albó S.L., amb NIF B17699109, 
segons els següent detall: 
 
Núm. Pressupost  Base imposable  IVA 21 % TOTAL 
15068 4.026,06 € 845,47 € 4.871,53 € 
15069 268,51 € 56,39 € 324,90 € 
15080 679,70 € 142,74 € 822,44 € 
TOTAL DESPESA     6.018,87 € 

 
Legislació aplicable 
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
 
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00,- €, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2015. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
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Primer.-   Aprovar els pressupostos presentats per l’empresa Josep Cusachs Albó S.L., amb NIF 
B17699109 per un import total de 6.018,87 € i autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2015  920 62600. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4. PERSONAL 
 
4.1. Vacances administratius/ves i tècniques. 
 
Antecedents  
Presentada la proposta de vacances dels/les administratius/ves i tècniques 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les vacances segons quadre següent, amb el ben entès que poden ser modificades 
per la corporació si ho requerís el servei. 
 
Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement. 
 
Tercer.- Qualsevol modificació proposada pels administratius ha de comptar amb el vist i plau de 
l’alcalde. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.2. Vacances  
 
Antecedents  
Presentada la proposta de les vacances 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les vacances per l’any 2015 segons es detalla a continuació, amb el ben entès que 
poden ser modificades per la corporació si ho requerís el servei:  
 
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 i 24 de maig 
 
Segon.- Comunicar-ho a la interessada pel seu coneixement. 
 
Tercer.- Qualsevol modificació proposada per la interessada ha de comptar amb el vist i plau de 
l’alcalde. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
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4.3. Aprovar les bases reguladores per a la contrac tació laboral temporal de joves per a la 
Brigada Jove 2015 i la seva convocatòria. 
 
Antecedents 
Dins el Pla local de Joventut 2012-2015 de Breda s’establia la Brigada Jove com una de les propostes 
d’acció plantejades per a facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció 
laboral dels joves. 
 
Amb el desenvolupament de la Brigada Jove es pretén contractar de manera temporal 9 joves del 
municipi, en edats compreses entre els 16 i 20 anys, per a treballar com a auxiliars de brigada de 
serveis i/o en administració general i en activitats de promoció econòmica i turisme. 
 
Legislació aplicable 
Article 99 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de personal de les 
Entitats Locals 
Article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local.  
D’acord amb el 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, 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de joves per a la 
Brigada Jove  2015. 
 
Segon.- Convocar les proves selectives per a ocupar 9 places de Brigada Jove 2015, a Breda. 
 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de 
joves per a la Brigada Jove  2015 en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d’edictes 
i al web de l’Ajuntament. 
 
Essent la data de publicació al BOPG la que servirà de còmput del termini de presentació 
d’instàncies.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
5. OBRES I URBANISME 
 
5.1. Adjudicar a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL les obres del projecte de 
millores del clavegueram i pavimentació de les plac es de la Vila i de l’Església de Breda. 
 
Antecedents 
Per Junta de Govern de data 16 de març de 2015, es va aprovar el projecte de millores del 
clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de l’Església de Breda. 
 
L’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL Govern en data 25 de març de 2015 RE núm. 692 ha 
presentat un pressupost de 50.273,78 € (41.548,58 € i 8.725,20 d’IVA) pels treballs, el que permet fer 
una adjudicació directe del contracte d’obres. 
 
L’oferta inclou unes millores valorades en 6.832,15 € IVA inclòs sense cost per l’Ajuntament de Breda 
consistent en: 
 

- Cobrir 52 metres de canal obert amb reixa de tramex galvanitzada, al costat del parc infantil 
de la zona Can Guilleumes. 

- Millora de l’asfalt de la Plaça de la Vila (arrels de l’arbrat) 
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- Repàs de l’asfalt, reixa de pluvials i connexió del clavegueram del carrer Rovira amb Passeig 
de les Escoles. 

 
Legislació aplicable  
Articles 6, 111.1 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL, amb CIF B17492265, les obres 
a realitzar el projecte de millores del clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de 
l’Església de Breda, per un pressupost de 50.273,78 € (41.548,58 € i 8.725,20 d’IVA) i acceptar les 
millores valorades en 6.832,15 € IVA inclòs sense cost per l’Ajuntament de Breda consistent en: 
 

- Cobrir 52 metres de canal obert amb reixa de tramex galvanitzada, al costat del parc infantil 
de la zona Can Guilleumes. 

- Millora de l’asfalt de la Plaça de la Vila (arrels de l’arbrat) 
- Repàs de l’asfalt, reixa de pluvials i connexió del clavegueram del carrer Rovira amb Passeig 

de les Escoles. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
161.619.01 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a Abastaments d’Aigua del Tordera SL. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.2. Aprovació certificació número 3 de l’obra de r ehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del centre cívic municipal de Breda. 
 
Antecedents 
En data 25 de novembre de 2014 es va iniciar les obres de rehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del centre cívic municipal de Breda, inclosa al PUOSC per l’anualitat 2013. 
 
Per Junta de Govern de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar la certificació núm. 1 per un 
import de 10.747,53 € IVA inclòs 
 
Per Junta de Govern de data 9 de febrer de 2015, es va aprovar la certificació núm. 2 per un import 
de 10.353,30 € IVA inclòs 
 
Atès que el Director facultatiu ha redactat la certificació número 3 de la part d’obra executada que 
ascendeix a la quantitat de 22.739,23 € IVA inclòs.  
 
Legislació aplicable 
Bases d’execució del PUOSC per al període 2013/2016 aprovades per el Decret 162/2012, de 18 de 
desembre.  
Article 232 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic  
D’acord amb el 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, 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
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Primer.-  Aprovar la certificació número 3 de l’obra de rehabilitació i millores d’instal·lacions a l’edifici 
del centre cívic municipal de Breda per un import de 22.739,23 € IVA inclòs i imputar-ho a la partida 
333 632.03 del pressupost de despeses de l’exercici 2015. 
 
Segon .- Trametre per triplicat l’esmentada certificació d’obra a l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i 
d’Acció Social de la Diputació de Girona. 
 
Tercer .- Trametre una còpia diligenciada de la certificació a l’empresa adjudicatària. 
 
Quart .- Comunicar el 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. 
 
 
5.3. Encàrrec de la direcció d’obres i coordinador de seguretat de les obres del projecte de 
millores del clavegueram i pavimentació de les plac es de la Vila i de l’Església de Breda. 
 
Antecedents 
Per Junta de Govern de data 16 de març de 2015, es va aprovar el projecte de millores del 
clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de l’Església de Breda. 
 
L’Arquitecte Tècnic Sr. Vicenç Moya Torrebadell, a presentat un pressupost de 1.784,75 € (1.475,00 € 
+ 309.75 € d’IVA) per portar a terme les feines de direcció d’execució material i coordinador de 
seguretat en fase d’execució de les obres. 
 
Legislació aplicable  
Articles 6, 111.1 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Encarregar a l’Arquitecte Tècnic Sr. Vicenç Moya Torrebadell les feines de direcció 
d’execució material i coordinador de seguretat en fase d’execució de les obres de millores del 
clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de l’Església de Breda, per un import de 
1.784,75 € (1.475,00 € + 309.75 € d’IVA)  
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
151.227.06 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a tots els interessats. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.4. Pròrroga informació pública de l’aprovació ini cial del projecte de reparcel·lació de la UA 16 
“Sector Industrial Sud” del municipi de Breda.  
 
Antecedents 
Per Junta de Govern de data 12 de gener de 2015, es va aprovar inicialment el projecte de 
reparcel·lació de la UA 16 “Sector Industrial Sud” del municipi de Breda i es va obrir el tràmit 
d’informació pública per el període d’un mes. 
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Vist que en data 25 de març de 2015 RE núm. 693 i RE núm. 694 la Sra. Anna Pla Mas i la Sra. 
Àngela Mas Pagés respectivament, han presentat sol·licitud per tal de prorrogar el període 
d’al·legacions de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la UA 16 “Sector Industrial Sud”. 
 
Atès que la sol·licitud es presenta en termini i abans de la finalització del període d’informació pública. 
 
Vist l’article 49 de la llei 30/1992 que permet l’ampliació de terminis fins a la meitat dels mateixos. 
 
Legislació aplicable 
L’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, regula el procediment de tramitació dels plans urbanístics derivats, entre 
els quals, els plans de millora urbana.  
Aquest article està desplegat, entre d’altres, pels articles 110 i 111 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
L’article 23 del RLU, la informació pública en la tramitació dels instruments de planejament derivat 
s’ha de convocar mitjançant edictes publicats al butlletí oficial que correspongui i a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.  
La competència per l’aprovació inicial de les figures de planejament derivat, correspon al ple, però 
segons l’acord pres en data 17 d’octubre de 2011, en sessió plenària, l’aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanística derivat resta delegat a la junta de govern local.  
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Prorrogar el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de 
la UA 16 “Sector Industrial Sud”, per un termini de quinze dies, amb un edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través dels mitjans telemàtics a la pàgina 
web municipal. 
 
Segon .- Notificar la present resolució als interessats 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.5. Pròrroga informació pública de l’aprovació ini cial del projecte d’Urbanització de la UA 16 
“Sector Industrial Sud” del municipi de Breda.  
 
Antecedents 
Per Junta de Govern de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar inicialment el projecte 
d’urbanització de la UA 16 “Sector Industrial Sud” del municipi de Breda i es va obrir el tràmit 
d’informació pública per el període d’un mes. 
 
Vist que en data 25 de març de 2015 RE núm. 693 i RE núm. han presentat sol·licitud per tal de 
prorrogar el període d’al·legacions de l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la UA 16 
“Sector Industrial Sud”. 
 
Atès que la sol·licitud es presenta en termini i abans de la finalització del període d’informació pública. 
 
Vist l’article 49 de la llei 30/1992 que permet l’ampliació de terminis fins a la meitat dels mateixos. 
 
Legislació aplicable 
L’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, regula el procediment de tramitació dels plans urbanístics derivats, entre 
els quals, els plans de millora urbana.  
Aquest article està desplegat, entre d’altres, pels articles 110 i 111 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33   
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 

14

L’article 23 del RLU, la informació pública en la tramitació dels instruments de planejament derivat 
s’ha de convocar mitjançant edictes publicats al butlletí oficial que correspongui i a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.  
La competència per l’aprovació inicial de les figures de planejament derivat, correspon al ple, però 
segons l’acord pres en data 17 d’octubre de 2011, en sessió plenària, l’aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanística derivat resta delegat a la junta de govern local.  
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Prorrogar el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la 
UA 16 “Sector Industrial Sud”, per un termini de quinze dies, amb un edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través dels mitjans telemàtics a la pàgina 
web municipal. 
 
Segon .- Notificar la present resolució als interessats 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
6. GOVERNACIÓ 
 
6.1. Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’Escola b ressol municipal, El Petit Montseny de 
Breda. 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de juliol de 2012, va adjudicar al Sr. Óscar Acaz Pérez 
Obregon, amb DNI 46690875-R, el contracte de serveis per a l’elaboració del Pla d’autoprotecció de 
l’escola bressol municipal de Breda. 
 
En data 20 de juny de 2014, el Sr. Óscar Acaz Pérez Obregon va fer entrega del PAU de l’escola 
bressol municipal definitiu. 
 
El 17 de novembre de 2014, l’enginyer municipal Joan Carles Moya va emetre informe sobre 
l’adequació a la normativa vigent del PAU de l’escola bressol redactat pel Sr. Óscar Acaz Pérez 
Obregon.  
 
Legislació aplicable  
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’Escola Bressol Municipal “El Petit Montseny”, redactat 
pel Sr. Óscar Acaz Pérez Obregon.  
 
Segon.- Notificar, mitjançant a plataforma HERMES creada a tal efecte, el present acord a  
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, àrea d’actuació Protecció Civil. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
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6.2. Homologar el Pla d’Autoprotecció del Pavelló p oliesportiu municipal de Breda. 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de novembre de 2014, va aprovar el pressupost 
presentat per a l’empresa Disseny Tècnic DITECSA, SA, amb CIF A-17.290.834, per a l’elaboració 
del Pla d’autoprotecció del Pavelló Poliesportiu Municipal de Breda. 
 
En data 24 de març de 2015, l’empresa Disseny Tècnic DITECSA, SA, amb CIF A-17.290.834, va fer 
entrega del PAU del Pavelló Poliesportiu Municipal definitiu. 
 
El 27 de març de 2015, l’enginyer municipal Joan Carles Moya va emetre informe sobre l’adequació a 
la normativa vigent del PAU del Pavelló Poliesportiu Municipal, redactat per l’empresa Disseny Tècnic 
DITECSA, SA.  
 
Legislació aplicable  
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Homologar el Pla d’Autoprotecció del Pavelló Poliesportiu Municipal, redactat per l’empresa 
Disseny Tècnic DITECSA, SA.  
 
Segon.- Notificar, mitjançant a plataforma HERMES creada a tal efecte, el present acord a  
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, àrea d’actuació Protecció Civil. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
7. JOVENTUT 
 
7.1. Aprovar el projecte de Brigada Jove 2015. 
 
Antecedents 
Des de l’Àrea de Joventut, juntament amb l’Oficina Jove de la Selva s’ha redactat el Projecte de 
Brigada Jove Breda 2015. 
 
Els objectius clars del projecte, vistos els problemes de l’índex d’atur entre el jovent de la nostra 
població i la dificultat tant de trobar feina fora del municipi com de desplaçar-se per fer-ho, són: 
 

1- Millorar i augmentar el nivell de competències tècnicoprofessionals dels joves participants al 
projecte 

2- Millorar i augmentar el nivell de competències de base  
3- Millorar i augmentar el nivell de competències transversals 

 
El projecte inclou la contractació de 9 joves, amb contractes de 30 dies de 20 hores setmanals en 
tasques de brigada de servei, d’administració, i en l’àrea de turisme i dinamització econòmica. 
 
La temporalització del projecte va de l’actual mes de març al mes de novembre. 
 
Legislació aplicable  
Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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. 
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el projecte de Brigada Jove 2015. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
8. VARIS 
 
8.1. Autorització per la col·locació d’una caseta p er la venda de productes de pirotècnica 
recreativa en el període comprès entre els dies 10 a 24 de juny de 2015.  
 
Antecedents 
Vist la sol·licitud de data 26 de març de 2015 RE núm. 725 presentada per la Subdelegació del 
Govern a Girona per tal de que el Sr. Jordi Brau i Estrada amb DNI número 77677329G en nom i 
representació de la mercantil Comercial de Festes i Revetlles S.L., pugui obtenir autorització per la 
col·locació d’una caseta per la venda de productes de pirotècnica recreativa en el període comprès 
entre els dies 10 a 24 de juny de 2015.  
 
Legislació aplicable 
Article 131 del Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria aprovat per Reial Decret 563/2010 de 7 
de maig i la seva Instrucció Tècnica Complementària nº 17. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar al Sr. Jordi Brau i Estrada en representació de la mercantil Comercial de Festes i 
Revetlles S.L. a la col·locació d’una caseta a l’Avda. Catalunya s/n del municipi de Breda, per la 
venda de productes de pirotècnica recreativa en el període comprès entre els dies 10 a 24 de juny de 
2015, prèvia la obtenció de tots els informes necessaris. En tot cas, l’interessat ha de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil, per possibles responsabilitat que es poguessin derivar. 
 
Condicions per a poder exercir dita autorització:  
 
Presentar davant de l’Ajuntament de Breda, l’autorització per part de la Subdelegació de Govern amb 
anterioritat a la col·locació de la caseta. 
 
Segon.- Notificar als interessats el present acord als efectes escaients.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, 
aquesta acta.  
     
La secretària interventora       Vist i plau, 
                                                L’alcalde 
 
 
  
 
Maite Pérez Vicente            Jordi Iglesias i Salip 
 


