Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 15JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 10-08-2015
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:50 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. Aprovació acta anterior 14JG2015 (27-07-2015)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Hisenda
3.1. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments.
3.2. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments per la Festa
Major.
3.3. Aprovar el contracte amb l’Orquestra MITJANIT – SONIT SCP per a l’actuació de
l’Orquestra MITJANIT.
3.4. 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.- 3/2015.
3.5. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció emmarcada en el Pla de Serveis per al Foment de
l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal
a les Comarques Gironines.
3.6. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa BRECUBAT SL per a l’execució dels
treballs en la xarxa d’Aigua Calenta Sanitària del Camp d’Esports Municipal de Breda.
4. Cessions d’ús d’instal·lacions
4.1. Aprovar la cessió d’ús de les instal·lacions del centre d’educació infantil i primària Escola
Montseny de Breda per activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’Escola Montseny
pel curs 2015 – 2016.
4.2. Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del Pavelló poliesportiu per la temporada 20152016.
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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 20:30 hores del dia 10 d’agost 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 14JG2015 DE 27
DE JULIOL 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 27 de juliol 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 25 de juliol al 7 d’agost de 2015:
NUM
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

DATA
27/07
27/07
27/07
27/07
28/07
28/07
28/07
28/07
28/07
30/07
30/07
31/07
31/07
31/07
03/08
04/08
05/08
05/08
06/08
06/08/
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08

PROPOSTA
Atorgar concessió nínxol 88B per 50 anys
Nòmines Treballadors i Regidors mes juliol 2015
Pagaments Tècnics, Lloguer Els Forns i altres mes juliol 2015
Factures pagades a través de La Caixa durant el mes de juliol 2015
Renúncia caps de setmana socorrista SS i contractació DS
Reorganitzacio horari RF
Encàrrec redacció dictamen pericial obra Campmajor
Inici exp sancionador en materia de transit_2015_16
Aprovar pressupost empresa seguretat concerts Festa Major 2015
Atorgar concessió nínxol 85C per 50 anys
77 factures dels mesos maig i juny 2015, fase P
Exp. Urbanístic 47/2015
Exp. Urbanístic 50/2015
Exp. Urbanístic 51/2015
Requeriment documentació activitat
Aprovar ADO factures i factures electròniques juliol-2015
Incoació exp sancions de trànsit 2015_17
Atorgar concessió nínxol 86C per 50 anys
Atorgar concessió nínxol 87C per 50 anys
Atorgar la concessió del nínxol 88C per 50 anys
Canvi titularitat nínxol 68-A
Exp. Urbanístic 48/2015
Emplaçament propaganda electoral i locals
Exp. Urbanístic 54/2015
Exp. Urbanístic 55/2015
Exp. Urbanístic 52/2015
Modificació LLO 26/2014
Exp. Urbanístic 32/2015
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3. HISENDA
3.1. 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

Ado Urban Furniture, s.l. B65916223
Lluís Illa Pla

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Compra papereres per al Camp de Futbol

920_21500

246,84€
(iva inclòs)

320_21200

496,10€
(410€ + 86,10€ IVA)

40.950.224-N Treballs de manteniment sorral Escola Montseny

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.
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

IMPORT

Ado Urban Furniture, s.l.

B65916223

Compra papereres per al Camp de Futbol

920_21500

246,84€
(iva inclòs)

Lluís Illa Pla

40.950.224-N

Treballs de manteniment sorral Escola
320_21200
Montseny

496,10€
(410€ + 86,10€ 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.

3.2. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments per la Festa
Major.
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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

IMPORT

Toi Toi Sanitarios Móviles SA

A-62.518.121

Festa Major
Lloguer de sanitaris portàtils

338-226.09.05

723,79€
(598,17 + 125,62 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.
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
Toi Toi Sanitarios Móviles SA

CIF

CONCEPTE

A-62.518.121

Festa Major
Lloguer de sanitaris portàtils

PARTIDA

IMPORT

338-226.09.05

723,79€
(598,17 + 125,62 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.

3.3. Aprovar el contracte amb l’Orquestra MITJANIT – SONIT SCP per a l’actuació de
l’Orquestra MITJANIT.
Antecedents
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una actuació musical el dia 5 de
setembre de 2015.
El Sr. Joel Lliró Nadeu, amb DNI 39.363.911-D, com a representant de l’empresa Orquestra
MITJANIT – SONIT SCP, amb CIF J-63.351.415, ha presentat una proposta per a l’actuació de
l’Orquestra MITJANIT amb un cost total de 3.630,00€ (3.000,00 + 630,00 d’IVA).
Legislació aplicable
Plaça de la Vila, 9
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De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la
consideració de privats.
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat,
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es
regeixen per el dret privat.
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 la contractació de l’actuació l’Orquestra MITJANIT amb un cost total de 3.630,00€
(3.000,00 + 630,00 d’IVA), pel dia 5 de setembre de 2015.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-226.09.05
del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 3.630,00€ (3.000,00
+ 630,00 d’IVA).
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. Joel Lliró Nadeu, amb DNI 39.363.911-D, com a
representant de l’empresa Orquestra MITJANIT – SONIT SCP, amb CIF J-63.351.415, a l’adreça Pl.
de la Immaculada, 1 Bxs. 4a, de Manresa - 08241.
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 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.- 3/2015.
Antecedents
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.
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S’ha sol·licitat un abonament familiar mensual (agost – setembre) pels tres membres de la unitat
familiar.
En data 29 de juliol de 2015 els SBAS de Breda han proposat la gratuïtat dels abonaments sol·licitats.
Es proposa la concessió d’un abonament familiar mensual (agost – setembre) pels tres membres de
la unitat familiar.
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.
Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions esportives municipals, aprovat definitivament en data
10 d’abril de 2015.
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 gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal per l’estiu 2015 en el municipi de Breda, a la família.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per a la gestió de l’abonament
familiar de temporada per als membres, que estan en edat de pagament, de la unitat familiar.
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.

3.5. Aprovar la sol·licitud d’assistència tècnica emmarcada en el Pla de Serveis per al Foment
de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa
Forestal a les Comarques Gironines.
Antecedents
El 26 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el Pla de Serveis per al Foment de
l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les
Comarques Gironines.
Aquest Pla de serveis va dirigit als municipis adherits al Pacte d’alcaldes a les comarques gironines
per a una energia sostenible local (2012 – 2014) i té per objectiu proporcionar entre d’altres:
1. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funiconin amb
biomassa forestal combinades amb altres fonts d’energia renovable, i per efectuar altres
instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica d’edificis , mitjançant contractes amb ESE
o altres fórmules de finançament.
2. Assistència tècnica i legal gratuïta en tot allò relacionat amb la contractació d’aquelles
mesures que millorin l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior i dels edificis
públics, mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics o altres fórmules de
finançament.
3. Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i distribució de
biomassa forestal.
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Aquesta assistència tècnica s’emmarca en el programa BEenerG! (Bundling sustainable energy
investments for Girona’s municipalities), finançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020
de la Unió Europea, amb acord de subvenció número 649789.
Atès que l’Ajuntament, mitjançant la Línia 4 del Pla a l’Acció de la mateixa Diputació, està inclosa en
un programa de contractació associada per a l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic exterior a través de contracte amb una ESE o MESE.
Atès que es té la voluntat de valorar la possibilitat d’instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin
amb biomassa forestal o combinades, així com una possible planificació de producció i distribució de
biomassa forestal.
És per això que es considera oportú sol·licitar a la Diputació de Girona l’assistència tècnica següent:
-

-

Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb
biomassa forestal o combinades.
Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de
finançament.
Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i distribució de
biomassa forestal.

Legislació aplicable
Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció
de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines – Medi Ambient (Diputació de Girona).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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.- Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Girona, dins el Pla de Serveis per al Foment de
l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les
Comarques Gironines, de l’assistència tècnica següent:
- Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb
biomassa forestal o combinades.
- Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de
finançament.
- Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i distribució de
biomassa forestal.
Segon.- Comunicar la present resolució a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, amb la
documentació necessària per formalitzar la sol·licitud.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.6. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa BRECUBAT SL per a l’execució dels
treballs en la xarxa d’Aigua Calenta Sanitària del Camp d’Esports Municipal de Breda.
Antecedents
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juliol de 2015, va aprovar la memòria tècnica,
redactada pels Serveis tècnics municipals, referent als treballs per a la minoració dels risc de
legionel·losi en els sistema de producció i distribució d’aigua calenta sanitària als vestidors del Camp
d’esports municipal.
Sol·licitats pressupostos a empreses que treballin en el camp de la lampisteria, se n’han rebut dos, un
de l’empresa Cal Manyà SC, NIF J-55.157.119, i l’altre de BRECUBAT SL, CIF B-19.737.434.
Valorats els pressupostos presentats i tenint en compte l’informe redactat pel tècnic municipal es
considera més adient la contractació de l’empresa BRECUBAT SL, CIF B-19.737.434, que ha
presentat un pressupost detallat, amb un cost de 19.473,58€ (16.093,87€ + 3.379,51€ d’IVA).
Legislació aplicable
Els articles 6, 111 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.
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 el pressupost presentat per l’empresa BRECUBAT SL, CIF B-19.737.434 per a
l’execució dels treballs en la xarxa d’Aigua Calenta Sanitària del Camp d’Esports Municipal de Breda,
que ha presentat un pressupost detallat i amb un cost de 19.473,58€ (16.093,87€ + 3.379,51€ d’IVA).
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida
342.632.02 del pressupost per l’exercici 2015.
Tercer.- Notificar la present resolució 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.

4.1. Aprovar l’autorització d’ús de les instal·lacions del centre d’educació infantil i primària
Escola Montseny de Breda per activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’Escola
Montseny pel curs 2015 – 2016
Antecedents
En data 15 de juliol de 2015, amb registre d’entrada 1833, l’AMPA de l’Escola Montseny de Breda ha
sol·licitat poder fer ús de les instal·lacions del centre educatiu Escola Montseny per al
desenvolupament d’activitats extraescolars, fora de l’horari lectiu, durant el curs 2015 – 2016.
Les activitats i horaris previstos són els següents:
Objecte
Dansa – A partir de P4
Tennis – A partir de P4
Anglès – Infantil (P3-P4-P5)
Anglès – Primària (A partir de 1r)
Karate – Adults
Karate – Adults
Karate – A partir de P5
Karate – A partir de P5

Plaça de la Vila, 9

Dies
Dilluns
Dimecres
Dimecres
Divendres
Dimarts
Dijous
Dimarts
Dijous

Horari
16:30
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
18:15 - 19:15
18:15 - 19:15
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00

Dates
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
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Consultat l’equip directiu de l’escola i atès que no hi veuen cap impediment, sempre hi quan es
mantingui l’espai cedit en bones condicions i no s’entorpeixi el normal funcionament del centre.
Legislació aplicable
El Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda.
L’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya.
L’article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions publiques.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar l’ús de les instal·lacions, detallades a continuació, del centre d’educació infantil i
primària Escola Montseny de Breda per activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’Escola
Montseny pel curs 2015 – 2016, ens els dies, horaris i espais següents:
Objecte
Dansa – A partir de P4
Tennis – A partir de P4
Anglès – Infantil (P3-P4-P5)
Anglès – Primària (A partir de 1r)
Karate – Adults
Karate – Adults
Karate – A partir de P5
Karate – A partir de P5

Dies
Dilluns
Dimecres
Dimecres
Divendres
Dimarts
Dijous
Dimarts
Dijous

Horari
16:30
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
18:15 - 19:15
18:15 - 19:15
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00

Dates
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016
14/09/2015 - 22/06/2016

Sala
Gimnàs
Pista
Aula 6è
Aula 6è
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs

Segon.- Condicionar l’autorització esmentada a la tramesa, per part de l’AMPA de l’Escola Montseny
de Breda, de la documentació següent:
1. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les activitats programades.
2. Informació de l’empresa o persona responsable del desenvolupament de les activitats
programades.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Direcció de l’Escola Montseny i a la Junta de l’AMPA de
l’Escola Montseny de Breda pel seu coneixement i als efectes corresponents.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.2. Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del Pavelló poliesportiu per la temporada 20152016.
Antecedents
En data 11 de maig de 2015, va quedar aprovat definitivament el Reglament regulador d’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
Aquest Reglament estableix que un cop rebudes les sol·licituds d’ús de les instal·lacions esportives
es proposarà, des de l’Àrea d’Esports, un Pla d’usos de cadascuna.
Un cop aprovat el Pla d’usos es comunicarà a les entitats confirmant la cessió de la instal·lació i
convocant a la signatura d’un conveni de col·laboració.
En data 9 de juliol de 2015, amb registre d’entrada 1768, el Club Patí Breda va presentar sol·licitud
per a la cessió d’ús de les instal·lacions del Pavelló poliesportiu per a entrenaments i partits oficials
durant la temporada 2015 – 2016.
Plaça de la Vila, 9
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Atès que no s’ha rebut cap altra sol·licitud per a ús habitual del Pavelló poliesportiu municipal, durant
la temporada 2015 – 2016, es proposa l’adopció del següent Pla d’ús per al Pavelló poliesportiu
municipal durant la temporada 2015 – 2016:
Horaris d’entrenaments
Dilluns
Hora
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00

Dimarts
Hora
16:45
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00

Equip
Patinatge
Patinatge
Patinatge
Patinatge
Patinatge
Patinatge
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei

Equip
Hoquei
Hoquei
Hoquei

Dimecres
Hora
Equip
16:00
Patinatge
17:00
Patinatge
17:30
Patinatge
18:00
Patinatge
18:30
Patinatge
19:00
Patinatge
19:30
Hoquei
20:00
Hoquei
20:30
Hoquei
21:00
Hoquei
21:30
Hoquei
22:00
Hoquei
22:30
23:00
23:30
00:00

Dijous
Hora
16:45
17:00
17:45
18:00
18:45
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00

Equip
Hoquei
Hoquei
Patinatge
Patinatge

Divendres
Hora
Equip
16:45
Hoquei
17:00
Hoquei
17:45
Hoquei
18:00
Hoquei
18:30
Hoquei
19:00
Hoquei
19:30
Hoquei
20:00
Patinatge
20:30
Patinatge
21:00
Patinatge
21:30
Hoquei
22:00
Hoquei
22:30
Hoquei
23:00
23:30
00:00

Dissabte
Hora
Equip
11:00 Hoquei
11:30 Hoquei
12:00 Hoquei
12:30 Hoquei

Horaris de partits
Dissabte
Hora
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

Equip

Hora
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Equip
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei

Diumenge
Hora
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

Equip

Hora
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

Equip
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei
Hoquei

Legislació aplicable
El Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda.
L’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya.
L’article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions publiques.

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions esportives municipals del Pavelló poliesportiu de
Breda per a la temporada 2015_2016.
Plaça de la Vila, 9
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Segon.- Convocar per a la signatura dels convenis per l’ús i sobre publicitat i ordenació dins de les
instal·lacions esportives municipals del Pavelló poliesportiu de Breda al Club Patí Breda per a la
temporada 2015_2016, en data 14 d’agost de 2015.
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

Dídac Manresa Molins

Plaça de la Vila, 9
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