Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió
Núm.: 08JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 12-05-2015
Hora d’inici: 21:00 hores
Hora d’acabament: 10:20 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 acta anterior 07JG2015 (20-4-2015)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Hisenda
3.1. Contractar el Servei de Dinamització Empresarial per l’any 2015
3.2. Contractar el Servei d’informació i orientació laboral (Xarxa SIO) i activitats de formació
per l’any 2015.
3.3. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per als costos del casal d’estiu 2015
3.4. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments per la
Guàrdia Municipal i l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda.
3.5. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per a la programació realitzada de música en
viu de caràcter professional.
3.6. Sol·licitar l’atorgament de la subvenció corresponent al Pla Especial d’Inversions
Sostenibles per a l’any 2015 de la Diputació de Girona.
3.7. Aprovar la liquidació provisional d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al
primer trimestre de 2015 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de
Breda.
3.8. Aprovació dels pressupostos menors per la contractació dels serveis de l’empresa Obres
i paviments Brossa, S.A.
4. Personal
4.1. Aprovació canvi horari laboral, educadora de l’escola bressol de Breda.
4.2. Aprovació de la relació d’aspirants admesos del procés selectiu per a provisió de dotze
llocs de treball, cinc de la categoria de socorristes aquàtics, un de la categoria de monitor/a de
natació - socorrista, cinc de la categoria de recepcionistes i un recepcionista - encarregat de
la bibliopiscina per a la temporada de piscines d'estiu 2015.
5. Cessions i adjudicacions
5.1. Cessió d’espais d’ús de domini públic
6. Varis
6.1. Donar-nos per assabentats de la redacció del Pla d’Autoprotecció de la Sala Gran del
Cercle Bredenc.
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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 21:00 hores del dia 12 de maig 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 07JG2015 DE 20
D’ABRIL DE 2015.
Per part de l’Alcaldia es dóna lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 20 d’abril de 2015.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada
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 18 d’abril al 8 de maig de 2015:
NUM
136
137
138
139

DATA
20/04
20/04
20/04
20/04

140

20/04

141
142
143
144
145
146
147
148

21/04
21/04
21/04
22/04
22/04
22/04
22/04
22/04

149

23/04

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

23/04
24/04
24/04
27/04
27/04
27/04
28/04
28/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
05/05

PROPOSTA
Relació provisional d'aspirants admesos x piscines 2015
lista aprovats 2n exercici vigilants municipals
Atorgar concessió nínxol 86B per 50 anys
Atorgar concessió nínxol 87B per 50 anys
Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada, realitzant el
pagament de les bestretes, pel valor del 70% de la subvenció concedida Exp.- 03 CPB i 04 CEB
Conc ajut economic puntula i urgent a JTV per visita mèdica
Devolució paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012
Designar TMJ regidora AjBreda com a repres municipial Comissio avaluacio directora Escola Montseny
convocatòria ple sorteig meses eleccons municipals
Aprovar ADO factures electròniques finals març-2015
Aprovació RD març-2015
Liquidació servei de gestió tributària març-2015
aprovació difinitiva vigilants municipals
Liquidació taxa ús privatiu o aprofitament especial sòl, subsòl o volada via pública municipal 2014 DPS
Giro Consulting (Aeris Navigo)
Autoritzacio us installacions municipals per barres Festa Ajust 2015
Contracte realització correfoc U97KOU 25 d'abril de 2015
Aprovar preus lloguer pistes padel Breda
Pagaments Tècnics, Lloguer Els Forns, Subvencions i altres abril 2015
Nòmines Treballadors i Regidors mes abril 2015
Factures pagades a través de La Caixa durant el mes abril 2015
55 factures diverses dates pagament 28.4.15
Exp. Urbanístic 29/2015
Exp. Urbanístic 26/2015
Exp. Urbanístic 27/2015
Exp. Urbanístic 28/2015
Exp. Urbanístic 30/2015
exp. Urbanístic 31/2015
EXP. 2/2015 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
TRANSMISSIÓ ACTIVITAT SÍLVIA GARRIGA SERVEI VETERINARI - CAPELLANS, 8
LLICÈNCIA ACTIVITAT OFICINA TÈCNICA
Resol adm i exclosos Brigada Jove 2015, personal, dia-data-hora-lloc sorteig places
LLICÈNCIA D'ACTIVITATS VETERINARI - NOU, 5
LLICÈNCIA D'ACTIVITATS TÈXTIL - NOU, 13
LLICÈNCIA D'ACTIVITATS GRANJA - CAPELLANS, 22
2 fres. Cercle Bredenc, Unió Esportiva Breda i Ara Toca Escola Música, sl
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171
172
173

05/05
06/05
06/05

174

06/05

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

06/05
06/05
07/05
07/05
07/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
08/05

Consell Comarcal de la Selva Bestreta de 150.000 euros
Aprovar ADO factures abril-2015
Informativa de Ple 12/5/2015
liquidació taxa per aprofitament especial del domini públic local Endesa Energía SAU, energia elèctrica
2012
liquidació taxa per aprofitament especial del domini públic local Endesa Energía SAU, gas 2012
liquidació taxa per aprofitament especial del domini públic local Endesa Energía XXI SLU, electricitat 2012
Atorgar placa gual 372 a Avinguda Catalunya 66, 3 metres linials, Alexandra Bohils Rovira
Aprovar la concessió d'una bestreta de la subvenció a entitats municipals 2015 a Ass. Jub i Pensionistes
Inici expedient procediment sancionador matèria de trànsit 2015_11
Llicència activitat oficina Pl. De la Vila, 6
aportacions a Grups Polítics, part corresponent a l'any 2015
Exp. Urbanístic 17/2015
Exp. Urbanístic 33/2015
Exp. Urbanístic 34/2015
Autoritzar pagament bestreta 70 import conveni regulador subvencionsentitats Breda 2015 Exp 06

3. HISENDA
3.1. Contractar el Servei de Dinamització Empresarial per l’any 2015
Antecedents
Des del Departament de Promoció i Desenvolupament Local Sostenible del Consell Comarcal de la
Selva i la Xarxa comarcal de suport a la creació d’empreses, es segueix donant el Servei de
dinamització empresarial per a l’any 2015.
S’ha presentat una proposta de col·laboració amb l’Ajuntament de Breda amb un cost de 3.000,00€,
que inclou 10 hores/mes d’una tècnica dinamitzadora empresarial amb un equip de treball de suport
composat per una tècnica prospectora d’empreses i 1 tècnic coordinador de desenvolupament
empresarial.
Vistes les xifres dels resultats obtinguts en anys anteriors dels productes oferts pel Servei de Creació
d’Empreses del Consell Comarcal i amb la voluntat d’oferir en el nostre municipi un servei que es creu
del tot necessari per intentar millorar la situació econòmica actual, es proposa a la contractació del
Servei de Dinamització Empresarial per l’any 2015.
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
2013. 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, per un cost total de 3.000,00€, el Servei de Dinamització Empresarial per l’any
2015 al Consell Comarcal de la Selva.
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Segon.- Notificar al Consell Comarcal de la Selva la present resolució pel seu coneixement i als
efectes pertinents.
Tercer.- Donar compte del present acord 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.

3.2. Contractar el Servei d’informació i orientació laboral (Xarxa SIO) i activitats de formació
per l’any 2015.
Antecedents
Des del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Comarcal de la
Selva, responsables del Servei d’informació i orientació laboral (Xarxa SIO) i d’activitats de formació a
gent en edat de treballar, se’ns ha ofert la possibilitat de mantenir el servei, que en el nostre municipi
ha estat en funcionament durant aquest any, per l’any 2015.
El cost del personal tècnic responsable del Servei és de 6.000,00€ i les activitats de formació tenen
un cost de 1.000,00€, pel que el preu total del desenvolupament de la Xarxa SIO per l’any 2015 seria
de 7.000,00€.
Analitzats els resultats obtinguts durant els anys 2013 i 2014, amb la voluntat que el servei continuï
creixent es proposa contractar el Servei d’informació i orientació laboral (Xarxa SIO) i activitats de
formació per l’any 2015 al Consell Comarcal de la Selva.
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
2013. 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, per un cost total de 7.000,00€, el Servei d’informació i orientació laboral (Xarxa
SIO) i activitats de formació per l’any 2015 al Consell Comarcal de la Selva.
Segon.- Notificar al Consell Comarcal de la Selva la present resolució pel seu coneixement i als
efectes pertinents.
Tercer.- Donar compte del present acord 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.
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3.3. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per als costos del casal d’estiu 2015
Antecedents
La família té un membre de la unitat familiar, menor d’edat, amb discapacitat.
Anualment la família acorda amb l’AMPA de l’Escola Montseny, organitzadors d’un casal d’estiu, i
l’empresa encarregada de la gestió del servei la participació de la menor en el casal, ja que no
existeix oferta pública en aquest camp.
Degut a la situació de la menor es fa necessari que es contracti personal específic així com una
assegurança de responsabilitat que generen, a part de la inscripció, una despesa molt elevada que
assumeix la família.
Pel que en data 23 d’abril de 2015 amb registre d’entrada núm. 1.034, ha sol·licitat la concessió d’un
ajut econòmic per minorar la despesa familiar.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 300,00€ a la família per minorar la despesa
generada per l’assistència d’un membre menor d’edat de la unitat familiar amb discapacitat, al Casal
d’estiu.
Segon.- Autoritzar la despesa per quantia de 300,00€, imputant-la a la partida pressupostària número
231 - 480 00, del pressupost per l’exercici 2015.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.
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.

3.4. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments per la
Guàrdia Municipal i l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda.
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

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

Peres’sports

B-61.721.643

Adquisició vestuari Guàrdia
Municipal

IMPORT

132_221 04

945,07€
(781,05€ + 164,02€ d’IVA)

Francesca Figuero
Ramos TOTTEX

43.679.473-N

Escut pvc amb velcro Protecció
Civil

132_221 04

127,66€
(105,50€ + 22,16€ d’IVA)

ServiParts 2020 SL

B-55.116.321

Adquisició vestuari Protecció Civil

132_221 04

681,70€
(563,39€ + 118,31€)

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.
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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.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments per la Guàrdia Municipal i l’Associació
de Voluntariat de Protecció Civil de Breda que es relacionen a continuació i autoritzar les despeses en
les aplicacions del pressupost de l’any 2015.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Peres’sports

B-61.721.643

Adquisició
Municipal

PARTIDA
132_221 04

945,07€
(781,05€ + 164,02€ d’IVA)

Francesca
Figuero
43.679.473-N
Ramos TOTTEX

Escut pvc amb velcro Protecció
132_221 04
Civil

127,66€
(105,50€ + 22,16€ d’IVA)

ServiParts 2020 SL

Adquisició vestuari Protecció Civil

B-55.116.321

vestuari

Guàrdia

IMPORT

132_221 04

681,70€
(563,39€ + 118,31€)

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.

3.5. Donar compte de la sol·licitud de subvenció per a la programació realitzada de música en
viu de caràcter professional.
Antecedents
Al DOGC núm. 6832, de 17 de març de 2015, es publicava la Resolució CLT/467/2015, de 3 de març,
per la qual es donava publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les
Empreses Culturals, pel qual s’aprovaven les bases específiques que regeixen la concessió de
subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
Al DOGC núm. 6849, de 13 d’abril de 2015, es publicava la Resolució CLT/660/2015, de 23 de març,
de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la
programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
Segons el que s’estableix tan en les bases com en la convocatòria, els concerts celebrats en la quarta
edició del festival de “L’Hora del Pati” 2014, són un concepte subvencionable.
Atès que el període establert en la convocatòria per a la presentació d’instàncies finalitzava el 5 de
maig de 2015, en data 29 d’abril es fa formalitzar la sol·licitud de la subvenció, per un import de
2.659,50€, amb registre d’entrada E/000042-2015, mitjançant EACAT, a l’Institut Català de les
Empreses Culturals.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament,
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:

Plaça de la Vila, 9

 17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat

6

Ajuntament de
Breda

Primer.- Donar compte de la petició formulada a l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la
inclusió dels concerts de la quarta edició de “L’Hora del Pati” a la convocatòria de subvencions a la
programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
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.

3.6. Sol·licitar l’atorgament de la subvenció corresponent al Pla Especial d’Inversions
Sostenibles per a l’any 2015 de la Diputació de Girona.
Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona va acordar en sessió del dia 21 d’abril de 2015 ha aprovat les bases i
convocatòria de les subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2015.
Segons uns càlculs provisionals Breda podrà optar a una subvenció de 16.355,76€, que podrà
destinar a despeses en inversions financerament sostenibles.
Legislació aplicable
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que permetin destinar 16.355,76€, del Pla Especial
d’Inversions Sostenibles per a l’any 2015 a l’actuació següent:
Projecte de millores de clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de l’Església de Breda,
amb un pressupost de 50.273,78€ (41.548,58€ + 8.725,20€ d’IVA)
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 la liquidació provisional d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al primer
trimestre de 2015 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda.
Antecedents
En data 8 de maig de 2015 i amb RE núm. 1138, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat
la liquidació provisional corresponent al primer trimestre de 2015, de la concessió del servei de l’aigua
i clavegueram al municipi de Breda, per un import total de 7.221,70 €.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març per el qual s’ aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la liquidació provisional de la concessió administrativa presentada per Abastaments
d’Aigua del Tordera S.L, corresponent al primer trimestre de 2015, per un import total de 7.221,70 €,
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 7.221,70 €,
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.

3.8. Aprovació dels pressupostos menors per la contractació dels serveis de l’empresa Obres i
paviments Brossa, S.A.
Antecedents
L’ajuntament de Breda necessita portar a terme diferents actuacions a les vies públiques del municipi
i ha de procedir a realitzar la contractació d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació
es detallen:
EMPRESA

CIF

Obres i paviments Brossa,
S.A.

CONCEPTE

A59740217 Actuacions xarxa pluvial Pl. Església

Obres i paviments Brossa,
S.A.

A59740217

Treballs de senyalització a diversos
carrers

PARTIDA

IMPORT

160-61600

2.722,50 €
(2.250,00€ + 472,50€ d’IVA)

1532-61905

2.856,46 €
(2.360,71€ + 495,75€ 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.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar a Obres i paviments Brossa, S.A, per portar a terme actuacions a la
xarxa pluvial de la plaça de l’Església, que es relaciona a continuació i autoritzar les despeses en les
aplicacions del pressupost de l’any 2015:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Obres i paviments Brossa,
S.A.

A59740217 Actuacions xarxa pluvial Pl. Església

Obres i paviments Brossa,
S.A.

A59740217

Treballs de senyalització a diversos
carrers

PARTIDA

IMPORT

160-61600

2.722,50 €
(2.250,00€ + 472,50€ d’IVA)

1532-61905

2.856,46 €
(2.360,71€ + 495,75€ 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.
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4. PERSONAL
4.1. Aprovació canvi horari laboral, educadora de l’escola bressol de Breda.
Antecedents
Atès que ha sol·licitat per registre d’entrada número 1033 de data 23 d’abril de 2015, un canvi d’horari
laboral a partir del dia 8 de juny fins el dia 31 de juliol.
Atès que l’horari que vol fer està motivat per la cura d’una persona amb discapacitat, i aquest serà de
9 del matí a 13 del migdia
Vist el consentiment de la Directora de la Llar d’infants.
Legislació aplicable
L’article 43 del Conveni regulador del personal laboral de Breda, exposa que es podrà autoritzar la
reducció de jornada laboral per a poder conciliar la vida laboral i familiar. S’ha de tenir en compte que
el mateix article disposa en el seu apartat segon que no es pot concedir la reducció de jornada a dues
persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini
global superi l’establert com a màxim.
Quan un treballador estigui gaudint d’una reducció de jornada i sol·liciti passar a realitzar la jornada
completa, haurà de romandre un mínim de 3 mesos o 90 dies abans de tornar a sol·licitar passar
novament a la jornada reduïda.
L’article 45 del mateix conveni en el seu apartat b) disposa que els treballadors podran gaudir d’un
terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució,
respectivament en el supòsit que sigui per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física
o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la reducció de jornada per els motius determinats en la part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon.-. La reducció de jornada es practicarà a partir del dia 8 de juny fins el dia 31 de juliol de 2015 i
l’horari serà de 9 hores del matí fins a la 13 hores del migdia.
Tercer.-. Notificar la present resolució a l’interessada i a la Directora de la Llar d’Infants de Breda i
que alhora es comuniqui a la Gestoria als efectes laborals oportuns i al Departament de Comptabilitat
de l’Ajuntament de Breda.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.2. Aprovació de la relació d’aspirants admesos del procés selectiu per a provisió de dotze
llocs de treball, cinc de la categoria de socorristes aquàtics, un de la categoria de monitor/a de
natació - socorrista, cinc de la categoria de recepcionistes i un recepcionista - encarregat de la
bibliopiscina per a la temporada de piscines d'estiu 2015.
Antecedents
En data 20 d’abril es va publicar el Decret 136/2015, en el qual es relacionen les persones d’aspirants
admesos per a la selecció de personal laboral temporal, per a la provisió de dotze llocs de treball, cinc
de la categoria de socorristes aquàtics, un de la categoria de monitor/a de natació - socorrista, cinc de
la categoria de recepcionistes i un recepcionista - encarregat de la bibliopiscina per a la temporada de
piscines d'estiu 2015.
El dia 6 de maig de 2015, a les 09:00 hores, a l’Ajuntament de Breda (Pl. de la Vila, 9 – 17400 Breda),
es reuneix el tribunal qualificador del procés de selecció de personal laboral temporal, per a la
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provisió de dotze llocs de treball, cinc de la categoria de socorristes aquàtics, un de la categoria de
monitor/a de natació - socorrista, cinc de la categoria de recepcionistes i un recepcionista - encarregat
de la bibliopiscina per a la temporada de piscines d'estiu 2015, tal i com estableixen les bases
reguladores del procés.
Es valoren els mèrits al·legats i degudament acreditats pels 19 aspirants que es presenten a la
convocatòria essent el còmput final el següent:
Recepcionistes
Exp. Adm.
1
1
0,50
1
1
1
1
1
0,50
0,50
-

Form.
0,75
0,75
1
0,75
1
1,25
0,75
-

Cursos rel.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
-

Nivell C
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Empadr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Desocup. OTG
1
1
-

TOTAL MÈRITS
3,25
4,50
2,00
3,75
3,50
1,50
3,75
2,50
4,25
1,75
3,50
2,25
1,75
2,25
1,75
1,50

Socorristes
Exp. soco.
0,75
0,75
0,50

Form. esports, sanitari,
1ers auxilis
-

Cursos rel.

Nivell C

DEA

Empadr.

Desocup. OTG

TOTAL MÈRITS

0,25
0,25
0,50

0,50
0,50
0,50

-

1,00
1,00
0,00

-

2,50
2,50
1,50

Recepcionistes-bibliopiscina
Exp. Adm.
1
0,50
1
1
1
1
1
0,50
-

Form.
0,75
1
0,75
1
1,25
0,75
-

Cursos rel.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,25
-

Nivell C
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Empadr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Desocup. OTG
1
1
-

TOTAL MÈRITS
4,50
2,00
3,75
3,50
3,75
2,50
4,25
3,50
2,25
1,75
1,50

Posteriorment es van portar a terme les entrevistes personals amb els aspirants, que van tenir lloc els
dies 7 i 11 de maig de 2015, a l’Ajuntament de Breda (Pl. de la Vila, 9 – 17400 Breda).
Un cop valorada l’entrevista dels 16 aspirants que es van presentar a la convocatòria el còmput final
és el següent:
Recepcionistes
TOTAL MÈRITS
4,50
4,25
3,75
3,50
3,50

ENTREVISTA
1,40
1,50
1,50
1,50
1,50
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3,25
2,25
2,25
2,00
1,75
1,75
1,50
1,50
3,75
2,50
1,75

1,50
1,50
1,40
1,50
1,50
1,50
1,50
1,40
NP
NP
NP

4,75
3,75
3,65
3,50
3,25
3,25
3,00
2,90
NP
NP
NP

Socorristes
TOTAL MÈRITS
2,50
2,50
1,50

ENTREVISTA
1,50
1,50
1,50

TOTAL
4,00
4,00
3,00

Recepcionistes-bibliopiscina
TOTAL MÈRITS
4,50
4,50
4,25
3,75
3,50
2,25
2,00
1,50
3,75
2,50
1,75

ENTREVISTA
1,50
1,40
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,40
NP
NP
NP

TOTAL
6,00
5,90
5,75
5,25
5,00
3,75
3,50
2,90
NP
NP
NP

Es va portar a terme segons el que estableix la base Setena.- Procés selectiu de les Bases per a la
contractació de dotze llocs de treball, cinc de la categoria de socorristes aquàtics, un de la categoria
de monitor/a de natació - socorrista, cinc de la categoria de recepcionistes i un recepcionista encarregat de la bibliopiscina.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria per acord
de la Junta de Govern Local, en data 16 de març de 2015, i en virtut de l’article 78 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i
de l’article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,
RESOLC
Primer.- Aprovar la relació d’aspirants proposats pel tribunal qualificador, que és la següent:
Recepcionistes:
Nom
C
S
N
M
N

Cognoms
LC
TT
RG
SB
AS

DNI
466…F
779…T
458…H
403…D
403…W

Recepcionista encarregat/da de la bibliopiscina:
Nom
N

Cognoms
SC

DNI
403…J

Cognoms
BA
BA
JA

DNI
458…W
458…R
415…H

Socorristes:
Nom
R
G
I
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El tribunal qualificador, per mutu acord, proposa a les persones qualificades amb les notes més altes
per tal que siguin contractades per la feina de recepcionistes i recepcionista encarregat/da de la
bibliopiscina i les 3 persones presentades per a socorristes per a les piscines municipals, en el cas
que alguna de les persones acceptades per al treball de recepcionistes o recepcionista encarregat/da
de la bibliopiscina renunciés a la plaça, passaria a ocupar el seu lloc, la següent persona amb millor
nota. No obstant, l’òrgan de contractació de personal prendrà l’acord que cregui convenient.
Segon.- Formalitzar el corresponent contracte de treball temporal amb els aspirants aprovats.
Tercer.- Publicar-ho en el Taulell d’Edictes de l’Ajuntament i a la pàgina WEB de l’Ajuntament.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

5. CESSIONS I ADJUDICACIONS
5.1. Cessió d’espais d’ús de domini públic
Antecedents
El Sr. Pau Royo Ventura amb DNI 45547553D, i domicili a Ctra. d’Arbúcies número 40, 1r, del
municipi de Breda amb codi postal 17400, adjudicatari del contracte de gestió, explotació i
manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda, ha presentat instancia
amb núm de RE 1150, sol·licitant l’ús dels vestidors de les piscines de titularitat municipal.
Legislació aplicable
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar l’ús dels vestidors de piscines de titularitat municipal, al Sr. Pau Royo Ventura amb
DNI 45547553D, per les activitats relacionades amb les instal·lacions de les pistes de pàdel
municipals. La durada serà de 3 anys, a comptar des del dia següent a la formalització del contracte
de gestió del servei públic, mitjançant la modalitat de concessió i prorrogable fins a un màxim de 4
anys.
Segon.- Els beneficiaris de l’autorització cal que disposin d’una assegurança de responsabilitat civil
pels possibles danys que es puguin ocasionar i que compleixi amb quantes normatives siguin
d’aplicació tant en l’àmbit local, com de general compliment, i que afectin al local o a l’activitat que es
pensa realitzar.
Tercer.- L’Ajuntament es reserva, en tot cas, el dret de modificar, reduir, o anul·lar totalment o parcial
aquesta autorització, per motius d’interès general, sense necessitat d’indemnitzar el rescat.
Quart.- L’entitat autoritzada haurà de tenir cura del manteniment de les instal·lacions i de deixar-les
en les mateixes condicions de netedat. I deixar-les en el mateix estat original en què s’han trobat
abans de la seva utilització, podent l’Ajuntament exigir responsabilitats pels danys i perjudicis
ocasionats als mobles i a l’immoble.
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
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6. VARIS
6.1. Donar-nos per assabentats de la redacció del Pla d’Autoprotecció de la Sala Gran del
Cercle Bredenc.
Antecedents
En data 17 d’abril de 2015, amb registre d’entrada 924, el Sr. JCT, amb DNI 485-Y, en representació
del Cercle Bredenc, NIF G-17.073.966, ha presentat tres exemplars del Pla d’Autoprotecció de la Sala
Gran del Cercle Bredenc, redactat per l’empresa 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-nos per assabentats de la redacció per part del Cercle Bredenc del PAU de la Sala
Gran del Cercle Bredenc.
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, 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

Maite Pérez Vicente

Plaça de la Vila, 9

Vist i plau,
L’alcalde

Jordi Iglesias i Salip
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