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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 21JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 23-11-2015 
Hora d’inici: 23:00 hores 
Hora d’acabament: 23:30 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 
Judit Cortada 
Teresa Martorell 
Jaume Anglada 
Joan Antoni Frias 
Oscar Montero 
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 20JG2015 (2-11-2015) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovar el conveni per formar part del projecte Viles pel Benestar en la seva fase de 
prova pilot. 
2.2. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
de Breda, per la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Ordre EMO/204/2015). 

3. Donar compte  
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.  

4. Hisenda 
4.1. Aprovar el pressupost referent a la despesa d’Equips de Protecció Individual al 
treballador del Programa Treball i Formació 2015. 
4.2. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a la pràctica d’una activitat esportiva. 
4.3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques 
que regeixen el procediment de licitació del contracte de tècnic de comunicació, mitjançant 
negociat sense publicitat. 
4.4. Aprovar una subvenció econòmica a Càritas Parroquial de Breda per la Campanya “Cap 
nen sense regal”. 
4.5. Liquidació provisional de la quota anticipada pel pagament de les indemnitzacions dels 
propietaris que no participen en l’adjudicació de la reparcel·lació de l’àmbit d’actuació 
urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”. 

5. Autoritzacions d’ús d’instal·lacions i material municipals 
5.1. Cessió a precari del vestíbul del poliesportiu al Club Patí Breda per a celebrar la Quina 
“Stick”. 
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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 23:00 hores del dia 23 de novembre 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO  20JG2015 DE 2 DE 
NOVEMBRE 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 2 de novembre 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. ASSUMPTES DELEGATS DE PLE 
 
2.1. Aprovar el conveni per formar part del project e Viles pel Benestar en la seva fase de prova 
pilot. 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda troba interessant formar part del projecte Viles pel Benestar en la seva fase de 
prova pilot, a càrrec del seu equip tècnic i assessor per analitzar les necessitats i fortaleses 
emocionals del municipi. 
 
Per establir els punts reguladors de la col·laboració entre Viles pel Benestar i l’Ajuntament de Breda, 
s’ha redactat un conveni de col·laboració per al desenvolupament de les accions de coordinació, que 
es reprodueix literalment: 
 
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Dídac Manresa, alcalde de Breda i de l’altra, les Sres. Esther Garcia Navarro amb D.N.I 
43.442.012-A amb direcció fiscal C/ Lacy 91-109 3er 2ª,escala A, 08202-Sabadell i Mireia Cabero Jounou amb 
DNI 38.126.363-E i amb direcció fiscal a Sant Antoni Mª Claret, 166, 7-2, 08025-Barcelona, amb el seu propi nom 
i representació, i operant amb el nom comercial de Viles pel Benestar. 
 
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, i reconeixent-se 
recíprocament la capacitat legal necessària, 
 
MANIFESTEN  
 
Que l’Ajuntament de Breda troba interessant formar part del projecte Viles pel Benestar en la seva fase de prova 
pilot, a càrrec de la Sra. Esther Garcia Navarro i Mireia Cabero Jounou, i del seu equip tècnic i assessor. 
 
I és per això que, ambdues parts, s’obliguen a la concertació dels següents pactes. 
 
PACTES 
PRIMER. Per part de Viles pel Benestar 

Viles pel Benestar, segons aquest conveni, realitzarà les següent accions: 
PRIMER. Anàlisi de necessitats i de fortaleses emocionals del municipi, per mitjà d’entrevistes i grups de 
discussió amb els agents socials que es sol·liciti dels següents àmbits: educació, benestar social, 
família, salut, gent gran, vulnerabilitat, policia, política, esport, cultura, comerç i església (s’ampliaran en 
cas que es consideri oportú). 
Aquesta acció es desenvoluparà al llarg dels mesos d’octubre i novembre del 2015. 
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SEGON. Presentació a l’Ajuntament de Breda dels resultats de l’anàlisi de necessitats als regidors del 
Ple de l’Ajuntament, als equips tècnics de l’Ajuntament, als agents socials participants de l’anàlisi de 
necessitats, a persones de la Conselleria de Benestar i de la Diputació, de la Universitat de Barcelona i 
a possibles altres ajuntaments i persones interessades en el projecte. 

 Aquesta acció es durà a terme al mes de desembre del 2015. 
 

TERCER. Disseny i presentació a l’Ajuntament de Breda de la intervenció socioemocional del 2016 i de 
la intervenció genèrica dels següents 3 anys. 

 
QUART. Disseny i presentació a l’Ajuntament de Breda de la intervenció en comunicació social del 2016 
i de la intervenció genèrica dels següents 3 anys. 

 
SEGON. Per part de l’Ajuntament de Breda 
L’Ajuntament, per tal que Viles pel Benestar pugui dur a terme els serveis pactats, es compromet a facilitar al 
màxim les peticions que li pugui fer Viles pel Benestar tals com espais on fer les presentacions, contactes amb 
els agents socials necessaris, recursos tècnics necessaris per a les presentacions i qualsevol altra petició que 
respongui a criteris lògics i normals per a fer les presentacions. 
 
TERCER. Acords econòmics 
L’Ajuntament es fa càrrec de satisfer a Viles pel Benestar els següents honoraris:  
3.530,-€ per les accions descrites anteriorment, referents als mesos d’octubre a desembre del 2015. 
 
Aquests honoraris es satisfaran mitjançant la factura que emetrà la Sra. Esther Garcia Navarro, amb un termini 
de pagament de 30 dies de la seva recepció. 
 
QUART. Drets de propietat intel·lectual 
En qualsevol publicació o difusió dels resultats de l’anàlisi de necessitats, Viles pel Benestar demanarà 
prèviament permís a l’Ajuntament de Breda 
 
Les dades de caràcter personal contingudes en el projecte seran protegides d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Tots els estudis, dades, i publicacions que sorgeixin d’aquest projecte respectaran els drets d’autors. 
 
CINQUÈ. Interpretació i compliment 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord 
d’ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans 
d’iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui. 
 
SISÈ. Causes d’extinció 
Són causes d’extinció del conveni: 

a) El compliment del seu objecte. 
b) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit a l’altra part amb una antelació de 2 mesos. 
c) L’incompliment dels seus pactes o de la normativa aplicable. 

 
SETÈ. Vigència 
La vigència del conveni serà des de l’1 d’octubre del 2015 al 31 de desembre del 2015.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i la data esmentats a 
continuació.” 
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 

procediment. 
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya. 
• Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
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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 conveni entre l’Ajuntament de Breda i Viles pel Benestar en la seva fase de prova 
pilot, per analitzar les necessitats i fortaleses emocionals del municipi. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a Viles pel Benestar, adjuntant-los dues còpies del conveni 
degudament signades i segellades. 
 
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. 
 
 
2.2. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el C onsell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
de Breda, per la realització del Programa Treball i  Formació adreçat a persones en situació 
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsi di per desocupació (Ordre EMO/204/2015) 
 
Antecedents 
L’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, estableix les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit 
la prestació i/o subsidi per desocupació. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, com a entitat beneficiària, va oferir, als municipis de la comarca que 
no comptem amb preassignació directe, la possibilitat de presentar projectes per tal de repartir els 
treballadors que l’Ordre els assignava. 
 
L’Ajuntament de Breda, per acord de la Junta de Govern Local, de 27 de juliol de 2015, va aprovar la 
sol·licitud d’inclusió del Projecte de rehabilitació d’edificis públics i eliminació de barreres 
arquitectòniques al Consell Comarcal de la Selva amb el compromís de la Corporació de fer-los 
tramesa de tota la documentació que els sigui necessària i l’autorització de la despesa per a la gestió 
i execució del projecte inclòs en el Programa amb un cost de 350,00€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 920 22799, pel pressupost de l’any 2015. 
 
Per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa 
el Consell ha redactat el conveni, que es reprodueix literalment: 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i 
L’AJUNTAMENT DE BREDA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA T REBALL I FORMACIÓ ADREÇAT 
A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR  QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER 
DESOCUPACIÓ (ORDRE EMO/204/2015). 
 
Santa Coloma de Farners, 11 de novembre de 2015 
 
REUNITS: 
D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella,  president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de les 
facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós 
de la Llei d’organització comarcal. 
 
De l’altra part, el Sr. Dídac Manresa Molins , alcalde de l’Ajuntament de Breda, en virtut de les facultats de 
representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
MANIFESTEN: 

I. L’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, estableix les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació, i obre la convocatòria per a l’any 2015. 
 



 

 
Ajuntament de 

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  5 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

II. La base 2 d’aquesta Ordre, estableix que els consells comarcals poden ser entitats beneficiàries 
d’aquesta convocatòria. En el cas de la Selva, tots els municipis de la comarca, excepte Blanes i Lloret 
de Mar han de fer la sol·licitud a través del Consell Comarcal de la Selva. 
 

III. L’Ajuntament de Breda ha sol·licitat al Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de l’òrgan de 
govern competent de l’entitat, participar en el Programa Treball i Formació. 
 

IV. El Consell Comarcal de la Selva ha acordat, per mitjà de resolució de presidència, de data 16 de juliol 
de 2015, sol·licitar un ajut al Departament d’Empresa i Ocupació per a la realització del Programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació (EMO/204/2015). 

 
V. El Consell Comarcal de la Selva ha acordat, per mitjà d’acord de la Comissió Permanent del Ple, de 

data 22 de juliol de 2014, acollir-se a la pròrroga de l’Acord signat el 2013 adaptat a les noves 
convocatòries, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupades en el marc dels programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg social permanent de 31 de març de 2014. 

 
VI. El 29 de juliol de 2015, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, 

d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, una sol·licitud de subvenció per al Programa Treball 
i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació. 

 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que subscriuen amb les 
següents, 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera. Objecte 
Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda té per objecte establir les condicions 
de la col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.  
 
Segona. Compromisos de les parts 
 

I. El Consell Comarcal de la Selva 
El Consell Comarcal de la Selva contractarà 1 treballador, d’acord amb la Resolució d’atorgament del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. El contracte de treball tindrà una durada de sis mesos i una jornada del 100% de la 
jornada laboral d’aplicació. L’horari de treball coincidirà amb el de l’àrea o servei on el treballador/a presti els 
seus serveis. 
 
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions formatives corresponents 
als participants de les entitats locals participants al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.  
 
El Consell Comarcal de la Selva contractarà una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les 
persones participants en aquest Programa i que abastarà tot el període d’execució de la formació, a més de les 
incidències in itinere. 
 
El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció i justificarà 
davant l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que 
determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les obligacions 
estipulades a les Bases 4, 21 i 22 de l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny. 
 

II. L’entitat local 
L’Ajuntament de Breda incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el correcte 
desenvolupament dels treballs a desenvolupar. Aquests treballs són de competència de l’entitat local. 
 
L’Ajuntament de Breda proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de protecció individual (EPI) necessari per 
desenvolupar les tasques assignades, d’acord amb l’annex d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament de Breda se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei d’Ocupació de Catalunya consideri 
necessàries, a les de control efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i 
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comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l’efectiva realització de l’activitat 
subvencionada. 
 
L’Ajuntament de Breda informarà el Consell Comarcal de totes les incidències relatives a les actuacions 
subvencionades. 
 
L’Ajuntament de Breda compensarà al Consell Comarcal les despeses de dietes i desplaçament dels seus 
treballadors assignats al Programa, per tal d’assistir a les accions formatives obligatòries. 
 
L’Ajuntament de Breda compensarà al Consell Comarcal les despeses derivades de les indemnitzacions de fi de 
contracte dels treballadors que tingui assignat, així com les despeses de formació en riscos laborals i/o revisió 
mèdica inicial. 
 
L’Ajuntament de Breda avançarà l’import de les nòmines i de la quota patronal de la seguretat social amb 
l’antelació suficient per tal que el Consell Comarcal pugui abonar al treballador la seva retribució i fer front a les 
despeses de la Seguretat Social, en el cas que el Servei d’Ocupació de Catalunya no hagi abonat aquest import 
prèviament al Consell Comarcal. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal 
rebi l’import de la subvenció del Programa, compensarà a l’Ajuntament de Breda per la quantitat avançada. 
 
L’Ajuntament de Breda es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa, o que a 
conseqüència de verificacions administratives, fins i tot, posteriors a la finalització del Programa, hagin estat 
revocades i aquesta revocació no hagi set responsabilitat directa del Consell Comarcal. 
 
L’Ajuntament de Breda aportarà 350,00€ per treballador/a participant en concepte de despeses de gestió del 
programa. 
 
Tercera. Clàusules finals 
Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les despeses relatives a la 
realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol 
de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació seran 
resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència 
dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.” 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 signatura del “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament de Breda, per a la realització del programa treball i formació adreçat a persones 
en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Ordre 
EMO/204/2015).” 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, fent-los tramesa adjunta de dos 
exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la Corporació. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
 
 
3. DONAR COMPTE  
 



 

 
Ajuntament de 

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  7 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

3.1. 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 31 d’octubre a 20 de novembre 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
453 31/10/2015 Aprovar ADO factures octubre 2015 
454 02/11/2015 Exp. Urbanístic 57/2015 - Lozano 
455 02/11/2015 Cercle Bredenc, lloguer locals O.A.C. i Espai Jove mes novembre i 30% restant subv. Dones de Breda. 
456 02/11/2015 Encarnación Caparrós Fernández, pagament Pla Empleo ( Pla Pensions Ajuntament ) per Jubilació. 

457 03/11/2015 
Aprovar la relació d’emplaçaments gratuïts per a la col•locació de cartells, pancartes i banderoles i la 
relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes electorals Eleccions Corts 
espanyoles 20D 

458 04/11/2015 Bus Tornabé 2015, pagament part corresponent a l'Ajuntament de Breda. 
459 04/11/2015 Inici exp sancionador en matèria de trànsit_2015_21 
460 06/11/2015 Incoar expedient baixa d'ofici del padró d'habitants 
461 06/11/2015 incoar expedient baixa d'ofici del padró d'habitants 

462 06/11/2015 Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interés general Factor Energia SA 3-TRIM-15 

463 09/11/2015 Aprovar justificacio i autoritzar pagament restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 
Exp 03 CPB 

464 09/11/2015 factures pagades a La Caixa durant la segona quinzena d'octubre 2015 
465 10/11/2015 permís reducció jornada de treball 50%  
466 10/11/2015 18 factures Fase P diverses dates de setembre i octubre 2015 
467 10/11/2015 Autoritzar i comprometre despeses d'assistència sanitària i seguretat privada pel Dia del Circ 14/11/2015 
468 11/11/2015 Exp. Urbanístic 74/2015 - Gas Natural 
469 11/11/2015 Sol·licitar informe tècnic del PERI al Consell 
470 11/11/2015 convocatoria informativa de Ple 23/11/2015 
471 12/11/2015 Transmissió Granja Sant Sebastia, 8 - Estil Gastronòmic SCP 
472 13/11/2015 Requeriment documentació obra façana esglèsia al Bisbat 
473 13/11/2015 Exp. 1/2015 de baixa de drets 
474 16/11/2015 Incoació expedient sancions en infraccions trànsit exp.- 2015_22 
475 16/11/2015 Aprovar ADO factures finals octubre 2015 
476 16/11/2015 Segona devolució part paga nadal_2012 
477 17/11/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
478 17/11/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
479 17/11/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
480 17/11/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
481 17/11/2015 Pagaments: Stoks Didàctic, Aeris Navigo, Institut Seguretat Pública de Catalunya, Cafeteria Sant Iscle 39  
482 18/11/2015 convocatòria ple 23/11/2015 

483 18/11/2015 Atorgar renovació 1 any llicència administrativa per tinença i conducció gossos perillosos per 
977200008002538 

484 18/11/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
485 19/11/2015 Exp. Urbanístic 65/2015  
486 20/11/2015 Exp. Urbanístic 75/2015  
487 20/11/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants del menor  
488 20/11/2015 Atorgar llicència gos perillós 968000004575274 i 900176000027191 
489 20/11/2015 convocatòria 21JG2015 
490 20/11/2015 Llicència activitat Taller  
 
 
4. HISENDA 
 
4.1. Aprovar el pressupost referent a la despesa d’ Equips de Protecció Individual al treballador 
del Programa Treball i Formació 2015 
 
Antecedents 
L’Ajuntament ha acordat prendre part en el Programa Treball i Formació 2015 impulsat pel SOC, un 
dels compromisos que s’assumeix amb la signatura del conveni amb el Consell Comarcal de la Selva 
és l’assumpció de les despeses no subvencionables del programa, com les de protecció i prevenció 
de riscos laborals. 
 



 

 
Ajuntament de 

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  8 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

Per això s’ha hagut de dotar a la persona que participa del Programa al nostre municipi del material 
establert com a Equip de Protecció Individual per a tasques de paleteria. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

S.M. Subministres Montseny SL B60349693 Programa Treball i Formació 2015 
Material EPI 

163 22104 87,75€ 
(72,52€ + 15,23€ IVA) 

 
Legislació aplicable  
 
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 acord a 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 NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

S.M. Subministres Montseny SL B60349693 
Programa Treball i Formació 2015 
Material EPI 163 22104 

87,75€ 
(72,52€ + 15,23€ IVA) 

 
Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
 
 
 
4.2. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a la pràctica d’una activitat esportiva 
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03_008_JGL 
 
Antecedents 
En data 11 de novembre de 2015 des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenta 
informe social exposant la situació socioeconòmica i familiar, tal i com figura en l’expedient. 
 
En l’informe es detalla que degut a la situació exposada es proposa concedir un ajut econòmic per a 
la pràctica d’una activitat esportiva. 
 
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 per a la pràctica d’una activitat esportiva, a la família que consta 
en l’expedient 03_008_JGL, de 150,00€, 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. 
 
 
4.3. Aprovar el Plec de clàusules administratives p articulars i el Plec de condicions tècniques 
que regeixen el procediment de licitació del contra cte de tècnic de comunicació, mitjançant 
negociat sense publicitat. 
 
Antecedents 
L’article 10 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 serveis com “aquells l’objecte dels 
quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació d’aquesta 
Llei, els contractes de serveis es divideixen en les categories enumerades a l’annex II.” 
 
Article 19. del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els Contractes administratius com: 

1. Tenen caràcter administratiu els contractes següents, sempre que els subscrigui una 
Administració pública:  

a. Els contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, 
subministrament, i serveis, així com els contractes de col·laboració entre el sector 
públic i el sector privat. No obstant això, els contractes de serveis compresos a la 
categoria 6 de l’annex II i els que tinguin per objecte la creació i interpretació artística 
i literària i els d’espectacles compresos a la categoria 26 del mateix annex no tenen 
caràcter administratiu.  

b. Els contractes d’objecte diferent dels expressats anteriorment, però que tinguin 
naturalesa administrativa especial perquè estan vinculats al gir o tràfic específic de 
l’Administració contractant o perquè satisfan de manera directa o immediata una 
finalitat pública de la competència específica d’aquella, sempre que no tinguin 
expressament atribuït el caràcter de contractes privats de conformitat amb el paràgraf 
segon de l’article 20.1, o perquè ho declara una llei.  

2. Els contractes administratius es regeixen, quant a la preparació, adjudicació, efectes i 
extinció, per aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament; supletòriament s’apliquen 
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les altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. No obstant això, als 
contractes administratius especials a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior els són 
aplicables, en primer terme, les seves normes específiques. 

 
De les diferents modalitats d’adjudicació dels contractes amb l’Administració Pública establertes a 
l’Article 138 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’adjudicació es farà mitjançant procediment negociat atès que 
ens referim a un contracte de serveis dels que estableix l’Article 174 a) del mateix Text Refós. 
 
Atès que en data 13 de novembre, es van redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han 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  
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. 
Text consolidat del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el procediment obert de licitació del 
contracte de tècnic de comunicació, mitjançant negociat sense publicitat. 
Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el procediment obert de licitació del contracte de tècnic 
de comunicació, mitjançant negociat sense publicitat. 
 
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 tècnic de comunicació per l’Ajuntament de Breda i obertura de la fase de licitació. 
 
Segon.-  Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que ha de regir el contracte i publicar-lo en el perfil del contractant. 
 
Tercer.-  Sol·licitar ofertes als següents empresaris1: 
 

 
Quart.- Notificar el present acord als serveis comptables per al seu coneixement i efectes. 
 

                                    
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. 
 
 
 

 Empresari  NIF/CIF Adreça  CP - Municipi  
1 Lluís Giró, Franc 40.342.743-F Cr. Santa Anna, 10 1r 3a 17400 – BREDA 
2 Sanz Xamaní, Francisco 77.922.150-J Cr. Còdols, 20 1r 17400 – BREDA 
3 Jordí Purtí Pursals  37.277.528-W Cr. Esteve Cardalús, 6 08470 – SANT CELONI 
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Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.4. Aprovar una subvenció econòmica a Càritas Parr oquial de Breda per la Campanya “Cap 
nen sense regal” 
 
Antecedents 
Habitualment Creu Roja d’Arbúcies donava joguines Càritas Parroquial de Breda per la campanya de 
Nadal per tal que els infants de famílies desfavorides del municipi gaudissin d’unes Festes el més 
normalitzades possibles. 
 
Enguany Creu Roja d’Arbúcies ha comunicat que no pot fer front a la despesa que la col·laboració 
amb Càritas Parroquial de Breda suposava. 
 
Atesa la proximitat de les Festes i el motiu de la campanya, es proposa fer una subvenció de 800,00€ 
a Càritas Parroquial de Breda per tal que puguin continuar amb la Campanya “Cap nen sense regal”, 
aquest Nadal. 
 
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. 
Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o 
col·lectius sense ànim de lucre, de 30 d’agost de 2004. 
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.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la subvenció de 800,00€ a Càritas Parroquial de Breda per tal que puguin fer 
efectiva la Campanya “Cap nen sense regal”. 
 
Segon.-  Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada, en les 
aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2015. 
 
Tercer.-  Comunicar els presents acords als Serveis Comptables de la Corporació. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.5. Liquidació provisional de la quota anticipada pel pagament de les indemnitzacions dels 
propietaris que no participen en l’adjudicació de l a reparcel·lació de l’àmbit d’actuació 
urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”. 
 
Antecedents 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 23 de juliol de 2013, va aprovar definitivament 
el Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud”, supeditant-ne la 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós. 
 
Per Junta de Govern de data 22 de maig de 2015 es va aprovar definitivament el projecte 
d’urbanització i el projecte de reparcel·lació, en el que s’establien les indemnitzacions a percebre a 
cadascun dels propietaris que no participen en l’adjudicació de parcel·les, obtenint la següent taula: 
 
Núm. Finca Drets aportats en % Drets aportats en superfícies Valor indemnització 
1 0,7841% 204,02 m2 3.822,25 € 
8 2,0408% 468,32 m2 8.773,80 € 
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11 1,4180% 368,96 m2 6.912,31 € 
Totals  4,2428% 1.041,30 m2 19.508,35 € 
 
Per tal de seguir amb la tramitació del projecte de reparcel·lació i inscriure les finques resultants al 
Registre de la Propietat, prèviament s’ha de procedir al pagament de les indemnitzacions als 
propietaris afectats. Aplicant els nous percentatges regularitzats del projecte de reparcel·lació 
aprovat, el quadre de liquidació és el següent: 
 
    % regularitzat (1) Quota 
1 

 
    

2  17,1800% 3.351,53 € 
3  14,8392% 2.894,88 € 
4 

 
5,6601% 1.104,19 € 

5  5,2788% 1.029,81 € 
6  6,2862% 1.226,33 € 
7 

 
    

8      
9  6,6393% 1.295,22 € 
10 

 
13,9863% 2.728,50 € 

11      
12  7,2643% 1.417,15 € 
13 

 
22,8658% 4.460,74 € 
100,0000% 19.508,35 € 

Nau 3  8,21% 366,23 € 
Nau 4 

 
8,21% 366,23 € 

Nau 5  8,21% 366,23 € 
Nau 6 i 7  22,60% 1.008,13 € 
Nau 8 

 
6,16% 274,78 € 

Nau 9  6,16% 274,78 € 
Nau 10  12,32% 549,56 € 
Nau 14 

 
6,57% 293,07 € 

Nau 15  5,13% 228,84 € 
Nau 16  9,24% 412,17 € 
Nau 17 

 
7,19% 320,73 € 
100,00% 4.460,74 € 

Legislació aplicable 
— Els articles 119, 120, 122 i 139 a 141 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
— Els articles 149 i 180 a 182 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme 
— L’article 53.1.s) 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. 
— L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde, de 
conformitat amb els articles 53.1.s) 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 i 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.-  Aprovar la quota urbanística anticipada per les despeses previstes pel pagament de les 
indemnitzacions dels propietaris que no participen en l’adjudicació de parcel·les del projecte de 
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud” segons consta en els 
antecedents i d’acord amb l’article 181.1 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, i que han de satisfer els 
propietaris, en proporció a la superfície de les finques, d’acord amb el que consta al projecte de 
reparcel·lació. Aquest repartiment es distribueix segons el quadre annex següent:  
 
    % regularitzat (1) Quota 
1      
2  17,1800% 3.351,53 € 
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3 
 

14,8392% 2.894,88 € 
4  5,6601% 1.104,19 € 
5  5,2788% 1.029,81 € 
6 

 
6,2862% 1.226,33 € 

7      
8      
9 

 
6,6393% 1.295,22 € 

10  13,9863% 2.728,50 € 
11      
12 

 
7,2643% 1.417,15 € 

13  22,8658% 4.460,74 € 

  100,0000% 19.508,35 € 
    Nau 3 

 
8,21% 366,23 € 

Nau 4  8,21% 366,23 € 
Nau 5 

 
8,21% 366,23 € 

Nau 6 i 7  22,60% 1.008,13 € 
Nau 8  6,16% 274,78 € 
Nau 9 

 
6,16% 274,78 € 

Nau 10  12,32% 549,56 € 
Nau 14  6,57% 293,07 € 
Nau 15 

 
5,13% 228,84 € 

Nau 16  9,24% 412,17 € 
Nau 17  7,19% 320,73 € 

  100,00% 4.460,74 € 
Segon .- Requerir als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat UA 16 sector industrial 
sud, per a que procedeixin a ingressar les quantitats que s’indiquen al punt primer en els números de 
compte que s’identifiquin en la notificació del present acord. 
 
Tercer.-  Advertir que transcorregut el termini fixat en la notificació, es procedirà a l’exacció de les 
quotes per la via de constrenyiment. 
 
Quart.-  Que es notifiqui el present acord als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
5. AUTORITZACIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIALS  MUNICIPALS 
 
5.1. Cessió a precari del vestíbul del poliesportiu  al Club Patí Breda per a celebrar la Quina 
“Stick” 
  
Antecedents 
El Club Patí Breda ha sol·licitat en data 6 de novembre RE núm. 2858, la cessió de l’ús del vestíbul 
del pavelló poliesportiu de Breda pels dies 19, 20, 25, 26 i 27 de desembre de 2015 i 2 i 3 de gener de 
2016, per celebrar la tradicional quina de Nadal de l’entitat, l’”Stick”. 
 
Legislació aplicable 
Disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya, que és suficient una llicència d’ocupació temporal per l’ocupació d’un 
bé de domini públic afectat a un servei públic.  
 
La llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària d’acord amb l’article 92.4 
de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions publiques, que disposa que 
les autoritzacions poden ser revocades unilateralment per l’Administració concedent en qualsevol 
moment, per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, quan resultin incompatibles 
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys en el domini públic, 
impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o perjudiquin l’ús general.  
 
El precari s’extingeix per la reclamació del bé feta per l’ens local, amb el requeriment previ al 
precarista amb un mes d’antelació, i també per la devolució d’aquest per part del precarista. També 
s’extingeix automàticament en el cas que el bé es destini a una altra finalitat. 
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Si el precarista es nega a lliurar el bé, l’ens local pot recuperar-lo, per si mateix, en via administrativa, 
amb la incoació prèvia de l’expedient contradictori, si no ha transcorregut un any des del lliurament 
del bé. Transcorregut aquest termini, ha de recórrer als tribunals ordinaris i exercir l’acció 
corresponent. 
 
El precarista respon de tots els perjudicis que s’originin al bé després d’haver-li estat reclamat. 
 
En relació a la Quina, ve regulada per el Decret 397/2011 d’11 d’octubre , pel qual s’aprova el 
Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries. En el seu article 11 es disposa que la 
celebració de quines que es realitzin durant l’època de Nadal no requereixen d’autorització 
administrativa municipal ni autonòmica. El que si que és necessari es presentar una comunicació 
prèvia davant l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya que s’ha d’adaptar al model que la 
direcció general competent en matèria de joc i espectacles faciliti en la seva pàgina web i produeix 
efectes des del dia de la seva presentació.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.-  Atorgar al Club Patí Breda una llicència d’ocupació temporal a precari per a usar el vestíbul 
del pavelló poliesportiu de Breda els dies 19, 20, 25, 26 i 27 de desembre de 2015 i 2 i 3 de gener de 
2016 per a celebrar la tradicional Quina de Nadal “Stick”, de 18 a 22 hores. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució a l’entitat sol·licitant i al Servei Territorial del Joc i 
Espectacles d’acord amb el model indicat en el Decret 397/2011, d’11 d’octubre. 
 
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           Dídac Manresa Molins 


