Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió
Núm.: 12JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 29-06-2015
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Donar compte
1.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
2. Hisenda
2.1. Aprovar el pressupost per l’enquadernació de Decrets, Actes de Juntes de Govern i Plens
del 2005 al 2014.
2.2. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona
2.3. Aprovar contractació de serveis de seguretat a l’Escola Montseny i al Magatzem
Municipal del c/ Sant Sebastià, 56.
2.4. Sol·licitud de concessió de subvenció per a despeses de funcionament de l’Escola
bressol municipal de Breda El petit Montseny.
2.5. Encarregar l’elaboració de l’auditoria de seguretat biennal en matèria de protecció de
dades i treballs d’actualització que se’n derivin.
2.6. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments
2.7.Contracte menor d’arrendament d’equips amb manteniment – fotocopiadora biblioteca.
2.8. Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal per l’estiu 2015 en el municipi de Breda Exp.- 1/2015.
2.9. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per fer front a la quota de material escolar
d’alumnes, residents a Breda, de l’Escola Montseny.
3. Recursos Humans
3.1. Aprovació avançament paga del mes de desembre 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 29 de juny 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.
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1. DONAR COMPTE
1.1. 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 11 de 26 de juny de 2015:
NUM
231
232
233
234

DATA
11/06
11/06
11/06
12/06

235

15/06

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

15/06
16/06
16/06
17/06
17/06
17/06
17/06
17/06
17/06
19/06
19/06

247

19/06

248

19/06

249

19/06

250
251
252
253
254
255
256
257
258

19/06
22/06
23/06
25/06
25/06
26/06
26/06
26/06
26/06

PROPOSTA
Exp urbanístic 38/2015
Aprovar ADO factures d'inversió maig-2015
Convocatòria Ple de Constitució Ajuntament
13 factures fase P dates 19 maig a 4 juny 2015
Liquidació taxa ús privatiu o aprofitament especial sòl, subsòl o volada via pública municipal
2013 DPS Giro Consulting (Aeris Navigo)
Sol·licitud autorització Carreteres LLO 2015/39 - Arbúcies, 52
Aprovar ADO factures finals maig-2015
Exp. Urbanístic 40/2015
Inici expedient procediment sancionador matèria de trànsit 2015_15
Exp. Urbanístic 41/2015
Aprovar ADO factures electròniques finals maig-2015
Nomenament de tinents/es d'Alcalde i les delegacions de l'Alcaldia
Nomenament del Tresorer/a de l'Ajuntament
renuncia recepcionista NS contractació AH
permís us instal·lacions volei
convocatòria ple extraordinari cartipàs
Autoritzar i comprometre despesa i reconèixer obligació subvenció atorgada a Escola
Montseny 07_2015
Autoritzar i comprometre despesa i reconèixer obligació subvenció atorgada a AMPA Escola
Montseny 08_2015
Autoritzar i comprometre despesa i reconèixer obligació subvenció atorgada a Dones de
Breda 09_2015
Delegació de signatura de secretaria
Aprovació audició de sardanes per al dia de Santa Anna
Exp. Urbanístic 42/2015
Obertura d'activitat
Matrimoni civil
Nòmines Treballadors i Regidors Juny 2015
Tècnics, Lloguer Els Forns i altres Juny 2015
Factures pagades a La Caixa durant el mes de Juny 2015
Factures pagaments mes juliol 2015 fase P

2. HISENDA
2.1. Aprovar el pressupost per l’enquadernació de Decrets, Actes de Juntes de Govern 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 va presentar un pressupost de 1.952,00,-€ + 409,92,-€
d’IVA per 44 unitats, aprovat per Junta de Govern del 30 de març de 2015.
Posteriorment l’empresa Jaume Vilardell Ballbé va presentar un pressupost de 13,85,-€ + 2,90,-€
d’IVA per unitat.
Vist que l’empresa Jaume Vilardell Ballbé ha presentat el pressupost més econòmic.
Plaça de la Vila, 9
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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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Jaume Vilardell Ballbé de 13,85,-€ + 2,90,-€
d’IVA per unitat, pels treballs d’enquadernació de Decrets, Actes de Juntes de Govern i Plens del
2005 al 2014.
Segon.- Anul·lar l’acord 3.1. de la Junta de Govern del 30 de març de 2015 on s’aprovava el
pressupost presentat per l’empresa Enquadernacions Planella i Fills SL.
Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida
330.220.01 del pressupost per l’exercici 2015.
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

2.2. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona per a l’actuació inclosa en
el Viu el Parc 2015.
Antecedents
Dins el programa Viu el Parc 2015 l’Ajuntament de Breda té contractat amb la companyia “La
Minúscula”, pel dia 18 de juliol, l’espectacle “La Muntanya Màgica”, amb llegendes del Montseny, per
un import de 598,95€ (495,00€ + 103,95€ d’IVA).
La Diputació de Girona preveu la possibilitat que els ajuntaments amb activitats incloses en el
programa Viu el Parc puguin sol·licitar una subvenció exclosa de concurrència pública per tal de
disminuir la despesa municipal d’execució del programa.
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:
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Primer.- Sol·licitar una subvenció exclosa de concurrència pública, de 500,00€ a la Diputació de
Girona per l’actuació de la companyia “La Minúscula”, pel dia 18 de juliol, l’espectacle “La Muntanya
Màgica”, amb llegendes del Montseny.
Segon.- Trametre, juntament amb la sol·licitud normalitzada, certificació del present acord, a la
Diputació de Girona.
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.

2.3. Aprovar contractació de serveis de seguretat a l’Escola Montseny i al Magatzem Municipal
del c/ Sant Sebastià, 56
Antecedents
Atès que la Junta de Govern, en data 22 de maig de 2015, va aprovar la contractació de l’empresa M.
Boada, S.A., amb CIF A58281262, per la instal·lació del sistema de circuit tancat de televisió amb
connexió via wifi a l’Ajuntament a la Deixalleria i Dipòsit municipal.
Atès que aquest sistema disposa d’un servei addicional de connexió a la Central Receptora
d’alarmes, l’empresa M.Boada, S.A. ha presentat l’oferta econòmica que es detalla:
Escola Montseny
Central Receptora d’Alarmes ........................258,84€/any
Connexió GPRS ............................................109,44€/any
IVA 21% ..........................................................77,34€/any
Total ..............................................................445,62€/any
Total quota mensual ....................... 37,14€ (iva inclòs)
Magatzem Municipal
Central Receptora d’Alarmes ........................258,84€/any
Connexió GPRS ............................................109,44€/any
IVA 21% ..........................................................77,34€/any
Total ..............................................................445,62€/any
Total quota mensual ....................... 37,14€ (iva inclòs)
Les revisions anuals i el manteniment permanent queden excloses, s’aplicarà segons la tarifa vigent.
Legislació aplicable
L’article 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.- Aprovar la despesa mensual per a l’Escola Montseny de 37,14€ (iva inclòs) i per al
Magatzem Municipal 37,14€ (iva inclòs).
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Segon.- Autoritzar el càrrec de les depeses a les partides pressupostàries 320 21300 i 171 21300,
respectivament.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa M. Boada, S.A., amb CIF A58281262.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

2.4. Sol·licitud de concessió de subvenció per a despeses de funcionament de l’Escola bressol
municipal de Breda El petit Montseny
Antecedents
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del 2 de juny de 2015, va aprovar les bases
específiques reguladores de les subvencions a despeses de funcionament de les llars d’infants de
titularitat municipal i de la convocatòria del curs 2014 – 2015.
L’Ajuntament de Breda és el titular de l’Escola bressol municipal de Breda El petit Montseny, pel que
atenent a les bases i convocatòria aprovades pot sol·licitar la concessió de la subvenció esmentada.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la concessió d’una subvenció per a despeses de funcionament de les llars d’infants
de titularitat municipal a l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social de la Diputació de
Girona.
Segon.- Realitzar la sol·licitud de la subvenció tal i com estableixen les bases específiques
reguladores de les subvencions a despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat
municipal i de la convocatòria del curs 2014 – 2015, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, en sessió del 2 de juny de 2015.
Tercer.- Donar compte als serveis comptables de la Corporació de la subvenció sol·licitada i
posteriors resolucions per part de l’òrgan competent.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

2.5. Encarregar l’elaboració de l’auditoria de seguretat biennal en matèria de protecció de
dades i treballs d’actualització que se’n derivin.
Antecedents
L’auditoria en protecció de dades és un requisit d’obligat compliment per tota administració que
emmagatzemi dades de caràcter personal de nivell mig o alt.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Legalment - Josep Matas i Balaguer, amb NIF 40285587Y,
per import 591,60 € IVA inclòs.
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Legislació aplicable
D’acord amb l’article 96 del Reial Decret 1720/2007, del Reglament de Desenvolupament de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades, es disposa que a partir del nivell mig els sistemes d’ informació i
instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades es sotmetran, almenys cada dos anys, a
una auditoria que verifiqui el compliment de la normativa.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Encarregar a l’empresa Legalment- Josep Matas i Balaguer, amb NIF 40285587Y, per import
591,60 € iva inclòs, l’auditoria en protecció de dades i treballs d’ actualització.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa per quantia de 591,60€ IVA inclòs, imputant-ho a la
partida pressupostària 920. 227.06 de l’exercici 2015 i donar compte del present acord als serveis
comptables de la Corporació, pel seu coneixement i efectes oportuns.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

2.6. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments
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

A58219361

Escola Bressol
Caseta traster

320_63201

716€
(iva inclòs)

B63768550

Escola Montseny Breda
Papereres exterior

320_63201

609,84€
(504€ + 105,84€ d’IVA)

E-Brum

J66267543

Escola Montseny Breda
Panell d’anunci Farola

320_63201

204,19€
(168,75€ + 35,44€ d’IVA)

Cal Rei SA

A17139874

Adquisició
Banderes

920_22699

344,05€
(284,33€ + 59,71€ d’IVA)

BAUHAUS (Hágalo, S.A.)
Happyludic Playground
Urban Equipment, s.l.

and

de

draps

–

IMPORT

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.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
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 que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2015.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

A58219361

Escola Bressol
Caseta traster

320_63201

716€
(iva inclòs)

Happyludic Playground and
B63768550
Urban Equipment, s.l.

Escola Montseny Breda
Papereres exterior

320_63201

609,84€
(504€ + 105,84€ d’IVA)

E-Brum

J66267543

Escola Montseny Breda
Panell d’anunci Farola

320_63201

204,19€
(168,75€ + 35,44€ d’IVA)

Cal Rei SA

A17139874

Adquisició
Banderes

920_22699

344,05€
(284,33€ + 59,71€ d’IVA)

BAUHAUS (Hágalo, S.A.)

de

draps

–

IMPORT

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.

2.7. Contracte menor d’arrendament d’equips amb manteniment – fotocopiadora Biblioteca
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 la contractació d’una
fotocopiadora per a la Biblioteca municipal.
Atès que l’empresa Girocopi ha presentat una oferta de lloguer d’una impresora-fotocopiadora marca
KONICA MINOLTA, model C280.
La durada del contracte es determina per 1 any i amb les següents condicions:
EMPRESA

NIF

MODEL

IMPORT
LLOGUER
MENSUAL

PREU IMPRESSIÓ
A4 BN

PREU IMPRESSIÓ
A4 CL

GIROCOPI,SL

B17580804

KONICA
MINOLTA C280

40,00 € + IVA

0,007000 euros

0,070000 euros

Legislació aplicable
L’article 9 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.
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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, subministraments i obres menors que es relacionen a
continuació:
EMPRESA

NIF

MODEL

IMPORT
LLOGUER
MENSUAL

PREU IMPRESSIÓ
A4 BN

PREU IMPRESSIÓ
A4 CL

GIROCOPI,SL

B17580804

KONICA
MINOLTA C280

40,00 € + IVA

0,007000 euros

0,070000 euros

Segon.- Autoritzar les despeses en l’aplicació pressupostària 920-206.00 del pressupost de despeses
de l’exercici 2015.
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.

2.8. Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal per l’estiu 2015 en el municipi de Breda Exp.- 1/2015
Antecedents
Atès que l’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de
serveis en la piscina municipal de Breda, disposa que podran gaudir de les piscines municipals amb
quota reduïda del 50% i/o de forma gratuïta, quan es doni el cas de situacions personals i/o familiars
de caire socials greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb informe
favorable dels Serveis Socials de Breda.
Atès que s’ha sol·licitat la gratuïtat i/o bonificació de l’abonament de la piscina següents:
- S’ha sol·licitat una bonificació de l’abonament familiar de temporada per dos membres de la
unitat familiar, un adult i un menor. L’informe dels Serveis Socials de data 22 de juny de 2015
és favorable i proposa una subvenció del 100% del cost de l’abonament.
- S’ha sol·licitat una bonificació de l’abonament familiar de temporada per a la unitat familiar, un
adult i dues menors. L’informe dels Serveis Socials de data 19 de juny de 2015 és favorable i
proposa una subvenció del 100% del cost de l’abonament.
- S’ha sol·licitat sol·licitat una bonificació de l’abonament familiar de temporada per a la unitat
familiar, dos adults i tres menors. L’informe dels Serveis Socials de data 19 de juny de 2015
és favorable i proposa una subvenció del 100% del cost de l’abonament.
- S’ha sol·licitat una bonificació de l’abonament de temporada d’un dels seus fills. L’informe
dels Serveis Socials de data 19 de juny de 2015 és favorable i proposa una subvenció del
100€ del cost de l’abonament.
- S’ha sol·licitat una bonificació de l’abonament familiar de temporada per a dos membres de la
unitat familiar, un adult i un menor. L’informe dels Serveis Socials de data 19 de juny de 2015
és favorable i proposa una subvenció del 100% del cost de l’abonament.
Legislació aplicable
Article 6.3 de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal de Breda.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal per l’estiu 2015 en el municipi de Breda següents:
-

Una subvenció del 100% del cost de l’abonament familiar de temporada.
Una subvenció del 100% del cost de l’abonament familiar de temporada.
Una subvenció del 100% del cost de l’abonament familiar de temporada.
Una subvenció del 100% del cost de l’abonament infantil de temporada.
Una subvenció del 100% del cost de l’abonament familiar de temporada.

Segon.- Notificar la present resolució als interessats de forma individual i tenint en compte el que
disposa la Llei de Protecció de Dades Personals.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per a la gestió dels carnets i dels
cobraments, si s’escau.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

2.9. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per fer front a la quota de material escolar, curs
2014 - 2015, d’alumnes, residents a Breda, de l’Escola Montseny.
Antecedents
En data 19 de juny de 2015, des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenten informes
socials exposant la situació econòmica i familiar de 6 famílies residents a Breda amb fills en edat
d’escolarització obligatòria que assisteixen a l’Escola Montseny de Breda.
En l’informe es proposa la concessió d’un ajut econòmic a cadascuna de les famílies per fer front al
pagament de part de la quota de material escolar pel curs 2014-2015, que està pendent de pagament
a l’Escola.
L’ajut que s’estableix per a cadascuna de les famílies, i es farà efectiu al número de compte
corresponent de l’Escola Montseny, és el següent:
Cicle educatiu
Cicle inicial
Educació infantil
Educació infantil
Cicle superior
Cicle mitjà
Cicle inicial
Educació infantil
Cicle inicial
Cicle inicial

Aportació municipal
58,75€
73,75€
55,00€
60,00€
33,00€
63,00€
78,00€
40,00€
57,00€

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.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per assumir el total de la quota de material dels alumnes, de
l’Escola Montseny de Breda, següents:
Cicle educatiu
Cicle inicial
Educació infantil
Educació infantil
Cicle superior
Cicle mitjà
Cicle inicial
Educació infantil
Cicle inicial
Cicle inicial

Aportació municipal
58,75€
73,75€
55,00€
60,00€
33,00€
63,00€
78,00€
40,00€
57,00€

Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda i a l’Escola
Montseny de Breda.
Tercer.- Fer efectiu els diversos pagaments, agrupats per cicles educatius, amb càrrec a la partida
231 – 48000 del pressupost municipal 2015, als números de compte de l’Escola Montseny de Breda
segons el detall següent:
Cicle educatiu
Educació infantil
Cicle inicial
Cicle mitjà
Cicle superior

Número de compte corrent

Aportació municipal
206,75€
218,75€
33,00€
60,00€

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. RECURSOS HUMANS
3.1. Aprovació avançament paga del mes de desembre de 2015.
Antecedents
Atès que els treballadors de l’Ajuntament de Breda han sol·licitat un avançament de la paga de
desembre de 2015, avançar-la al mes de juliol de 2015.
Atès que els treballadors que ho han sol·licitat són els següents:
Legislació aplicable
Llei 7/2007 de 12 d’ abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’avançament de la paga de desembre de 2015 al mes de juliol de 2015, de la forma
detallada en la part expositiva d’aquest acord i l’Annex que s’adjunta a la proposta.
Segon.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació i a l’empresa que
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s’encarrega de gestionar les nòmines dels treballadors de l’ajuntament de Breda.
Tercer.- 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

Vist i plau,
L’alcalde

Maite Pérez Vicente
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