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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 15JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 01-08-2016 
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 
Samuel Torres Torrent 
 
Excusa la seva assistència 
Núria Marès de las Heras 
 
Secretaria  
Maite Pérez Vicente 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 14JGL2016 (18-07-2016) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovar l’adhesió al Conveni subscrit entre el Bisbat de Girona i la Diputació de Girona en 
matèria de béns immobles d’interès patrimonial 

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

4. Hisenda 
4.1.  Aprovar pressupostos de subministrament i serveis 
4.2.  Aprovar factures de subministrament i serveis  
4.3.  Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis del Taller d’activitats recreatives, d’estimulació 

cognitiva i animació sociocultural a l’entitat sense ànim de lucre el Taller de Breda  
4.4.  Aprovar la sol·licitud de subvenció del programa Pt10 de suport econòmic a les actuacions 

per a la lluita i control de plagues urbanes de DIPSALUT 2016  
4.5.  Aprovar una concessió econòmica a la Fundació Oncolliga Girona  
4.6.  Aprovar una concessió econòmica a la Fundació Internacional Josep Carreras 
4.7.  Concedir un ajut econòmic assistencial 16_02_006_JGL 

5. Recursos Humans  
5.1. Aprovació trienni LAB_09 
5.2. Aprovació trienni LAB_12 
5.3. Aprovació trienni LAB_10 
5.4. Aprovació trienni LAB_11 

6. Participació ciutadana i entitats  
6.1. Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del Centre Cívic i Social per la temporada 2016-2017  
6.2. Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del Pavelló poliesportiu per la temporada 2016-2017 

7. Obres i Urbanisme 
7.1. Aprovació del pressupost per contractar la redacció de la separata del projecte d’urbanització 

del sector UA16 Sector Industrial Sud 
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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 1 d’agost de 2016. 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  14JGL2016 DE 18 DE JULIOL 
DE 2016. 
 
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 18 de juliol de 2016. 
 
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 l’adhesió al Conveni subscrit entre el Bisbat de Girona i la Diputació de Girona en 
matèria de béns immobles d’interès patrimonial 
 
Antecedents 
El mes de maig de 2014 es va aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Bisbat de Girona en matèria de col·laboració per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial. Concretament, el punt 4rt de la seva part expositiva preveu que si una sol·licitud de 
subvenció presentada dins la campanya anual de subvencions als ajuntament, entitats i particulars de 
les comarques gironines es resol favorablement, el bisbat/parròquia i l’Ajuntament corresponents, 
mitjançant addenda formalitzada per escrit, podran adherir-se a aquest conveni de cessió ocasional 
de l’ús del temple. D’aquesta manera l’Ajuntament podrà dur-hi a terme diverses activitats d’acord 
amb les condicions i pactes previstos en l’esmentat conveni. 
 
Que segons el resultat d’aquesta línia de subvencions, l’obra de restauració de la façana principal de 
l’església parroquial de Sant Salvador ha rebut una inversió de (acumulat dels darrers cinc anys): 
18.000 €. En tractar-se d’un edifici particular, amb o sense ús, la durada de la cessió és de 20 anys, 
d’acord amb el barem màxim de participació previst en el punt 8 de les bases reguladores d’aquesta 
línia de subvencions. 
 
Legislació aplicable 
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. 
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 .- Que l'Ajuntament de Breda s'adhereix al Conveni subscrit entre el Bisbat de Girona i la 
Diputació de Girona en matèria de béns immobles d’interès patrimonial, per tal de dur a terme 
diverses activitats a l’església parroquial de Sant Salvador d’acord amb les condicions i pactes 
previstos en l’esmentat conveni. 
 
Segon.-  Comunicar el següent acord al Bisbat de Girona, per tal de que ens la retornin un cop signat 
per la Diputació de Girona. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
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3. DONAR COMPTE 
 
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 18 al 29 de juliol de 2016: 
 
NÚM DATA PROPOSTA 
2016/310 18/07/2016 Factures pagades a la Caixa durant el mes de Juny de 2016 
2016/311 18/07/2016 Exp. Urbanístic 59/2016 
2016/312 18/07/2016  
2016/313 19/07/2016 ADO factures final de juny 
2016/314 19/07/2016 EXP.- 2016_16 sancionador circulació CC 
2016/315 20/07/2016 Aprovar liquidació provisional Matrimoni Civil 
2016/316 21/07/2016 Iniciar expedient de protecció urbanística 
2016/317 21/07/2016 60 factures mesos maig i juny 2016, fase P 
2016/318 22/07/2016 Aprovació ingressos dret públic gestionats per Gestió Tributària_mai - 2016 
2016/319 22/07/2016 Liquidació ingressos públics gestionats per Gestió Tributària_mai - 2016 
2016/320 25/07/2016 Delegació de les funcions de l’Alcaldia al primer tinent d’alcalde 29/07 – 31/07 
2016/321 26/07/2016 Exp. Urbanístic 2/2016 
2016/322 26/07/2016 17 pagaments Tècnics, lloguer edifici els forns i subvencions 
2016/323 27/07/2016 Convocatòria Junta de Govern Local 15JGL01082016 
2016/324 28/07/2016 Retorn aval LLO 38/2016 
2016/325 28/07/2016 Pagament factura Cal Manyà 40% canvi tanca metàl·lica Escola Montseny  
2016/326 28/07/2016 Exp. Urbanístic 57/2016 
2016/327 28/07/2016 Requeriment LLO 60/2016 
2016/328 28/07/2016 Exp. Urbanístic 61/2016 
2016/329 28/07/2016 Exp. Urbanístic 62/2016 
2016/330 29/07/2016 Liquidació taxa Matrimoni Civil 
2016/331 29/07/2016 ADO factures Juliol 2016 

 
 
4. HISENDA 
 
4.1 Aprovar pressupostos de subministrament i serve is  
 
Antecedents 
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos a diversos proveïdors per la 
millora i/o organització de serveis i activitats al municipi. 
 
Els pressupostos pendents d’aprovació són: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Materials Viñas  Manteniments vials 1532 21000 1116,5,-€ 

Brecubat B17937434 
Treballs avaria general quadre de distribució 
Sector C/ Pere Mascaró 165 21000 1.552,42,-€ 

 
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. 
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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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a contractar els subministraments i serveis que es relacionen a continuació i 
autoritzar la despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Materials Viñas  Manteniments vials 1532 21000 1116,5,-€ 

Brecubat B17937434 
Treballs avaria general quadre de distribució 
Sector C/ Pere Mascaró 165 21000 1.552,42,-€ 

 
Segon.-  Comunicar el present acord als proveïdors i 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. 
 
 
4.2. Aprovar factures de subministrament i serveis  
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha procedit a realitzar les següents contractacions que a 
continuació es detallen: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Vedriola 33 B55263016 Mur final carrer Antoni Massaguer 160 61900 1942,93,-€ 

Vedriola 33 B55263016 Arreglar esvoranc a l’Av. Catalunya  1532 21000 670,15,-€ 

 
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. 
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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 els subministraments i serveis que es relacionen a continuació i autoritzar la 
despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Vedriola 33 B55263016 Mur final carrer Antoni Massaguer 160 61900 1942,93,-€ 

Vedriola 33 B55263016 Arreglar esvoranc a l’Av. Catalunya  1532 21000 670,15,-€ 

 
Segon.-  Comunicar el present acord als proveïdors i 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. 
 
 
4.3 Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis del Taller d’activitats recreatives, 
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a l’entitat sense ànim de lucre el Taller de 
Breda 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2016 va aprovar l’adjudicació del contracte menor de 
serveis del Taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a l’entitat 
sense ànim de lucre el Taller de Breda, amb CIF G55147201. 
 
El signat amb l’entitat és contracte de serveis del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i 
animació sociocultural, amb durada d’un any (1 d’octubre de 2015 – 30 de setembre de 2016) i import 
de 12.000,00€. 
 
Atesa la necessitat de seguir amb el projecte i degut a la urgència de la concessió del servei per al 
proper curs, a l’espera de la licitació del servei mitjançant concurs obert, es proposa la contractació, 
per un període de 3 mesos, del Taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural a l’entitat sense ànim de lucre el Taller de Breda, amb CIF G55147201. 
 
El contracte tindrà una durada de tres mesos (1 d’octubre – 31 de desembre de 2016) i un preu de 
3.000,00€ amb càrrec a la partida 231_227 99 del pressupost en curs. 
 
Legislació aplicable 

- Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el test refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

- Articles 111, 138.3 i Disposició addicional segona 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. 

- Disposició Addicional Segona del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic i 
l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis del Taller d’activitats recreatives, 
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a l’entitat sense ànim de lucre el Taller de Breda, amb 
CIF G55147201. 
 
El preu del contracte en fixa en 3.000,00€, amb càrrec a la partida 231_227 99 del Pressupost 
municipal en vigor. 
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Després de les oportunes comprovacions, el preu total es farà efectiu en un pagament de 3.000 euros 
contra factura presentada per part de l’adjudicatari i que seguirà el tràmit de pagament legalment 
establert. La factura haurà de ser emesa per l’adjudicatari i haurà de contenir la informació legalment 
establerta i està subjecte al seu règim fiscal aplicable. En tot cas el preu estipulat inclou tots els 
impostos que li siguin aplicables. 
  
L’adjudicació queda supeditada a la presentació per part de l’adjudicatari, en el termini de tres dies 
des de la recepció de la present notificació, de la documentació següent: 
 

1. Justificant de l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil  per 
respondre davant de l’Administració de tercers, al corrent de pagament i per un import 
igual o superior a 300.000 euros. A presentar un per l’adjudicatari un cop adjudicat el 
contracte.  

2. Model 036 o 037 pel qual s’està donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals o 
retenidors , i, en el seu cas, acreditació d’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es 
faculti per a contractar, amb declaració efectuada per la persona física o legal 
representant conforme no s’ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula de l’impost.  

 
Segon.-  Autoritzar la despesa de 3.000,00€, amb destinació a la contractació dels serveis d’execució 
del Taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural. Imputar el pagament 
de 3.000,00€, a la partida 231_227 99 del pressupost municipal de l’any 2016.  
 
Tercer.-  Notificar la present resolució al Taller de Breda, entitat adjudicatària, la present resolució i 
procedir a la formalització d’aquest acord en un termini de 10 dies.  
 
Quart.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.4 Aprovar la sol·licitud de subvenció del program a Pt10 de suport econòmic a les actuacions 
per a la lluita i control integrat de plagues urban es de DIPSALUT 2016 
 
Antecedents 
En data 13 de juliol de 2016 s’ha publicat al BOP de Girona número 133, l’Edicte d’aprovació de la 
convocatòria de per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de irona de les actuacions 
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. LE 2016/141 PT10 2016. Girona. 
 
Les bases estableixen com a conceptes subvencionables les despeses d’aplicació dels plans de lluita 
i control integrat de plagues urbanes (Insectes, rosegadors i aus). 
 
En protecció de la salut pública des de la Corporació es contracten serveis de desratització, 
desinfecció i desinsectació tant per instal·lacions com en altres béns públics. 
 
Legislació aplicable 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Estatuts de Dipsalut 
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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.- Autoritzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pt10 de suport econòmic de lluita i control de 
plagues urbanes, desenvolupat per Dipsalut. 
 
Segon.-  Formalitzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pt10 de suport econòmic de lluita i control de 
plagues urbanes, segons estableix la convocatòria publicada al BOPG de 13 de juliol de 2016. 
 
Tercer.-  Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.5 Aprovar una concessió econòmica a la Fundació O ncolliga Girona 
 
Antecedents  
En data 30 de juny, amb registre d’entrada 1-2016-001828-1, la Fundació Oncolliga Girona va 
sol·licitar una col·laboració econòmica per tal de seguir tirant endavant els programes i projectes de la 
Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer. 
 
Coneixedors de la tasca social d’aquesta fundació, de la necessitat i gran suport que reben els 
afectats i les seves famílies i de la immesurable feina desenvolupada pels voluntaris. 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic a fons perdut, de 300,00€, a la Fundació Oncolliga 
Girona, NIF G-17.808.098. 
 
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. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reglament general de subvencions, de 22 de febrer de 2016 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar una concessió econòmica a fons perdut, de 300,00€, a la Fundació Oncolliga 
Girona, NIF G-17.808.098. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa corresponent a l’ajut econòmic esmentat amb càrrec a la partida 334 
480.01 del pressupost per l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució a la Fundació Oncolliga Girona (Carrer Illa Fuenteventura, 10 
– 17007 Girona) i als serveis comptables de la Corporació 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
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4.6 Aprovar una concessió econòmica  a la Fundació Internacional Josep Carreras per a la  
Lluita contra la Leucèmia 
 
Antecedents  
Coneixedors de la tasca social que la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la 
Leucèmia, de la necessitat i gran suport que reben els afectats i les seves famílies i de la 
immesurable feina desenvolupada pels voluntaris. 
 
Es considera oportú concedir un ajut econòmic a fons perdut, de 150,00€, a la Fundació Internacional 
Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia, NIF G58734070. 
 
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. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reglament general de subvencions, de 22 de febrer de 2016 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar una concessió econòmica a fons perdut, de 150,00€, a la Fundació Oncolliga 
Girona, NIF G-17.808.098. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa corresponent a l’ajut econòmic esmentat amb càrrec a la partida 334 
480.01 del pressupost per l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució a la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita 
contra la Leucèmia (Muntaner, 383, 08021 Barcelona) i als serveis comptables de la Corporació 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.7 Aprovar la concessió d’un ajut econòmic assiste ncial 
 
Exp.- 16_02_006_JGL 
 
Antecedents 
En data 28 de juliol de 2016, amb registre d’entrada 2047, s’ha sol·licitat un ajut econòmic 
assistencial. 
 
La sol·licitud s’acompanya d’un informe dels Serveis Bàsics d’Assistència Social de Breda, amb el 
que es justifica la necessitat i es proposa la quantitat a concedir. 
 
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 assistencial, a les persones referenciades a l’expedient 
16_02_006_JGL, de 100,00€, amb càrrec a la partida 231 480_00 del pressupost de despeses de 
2016. 
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Segon.-  Notificar el present acord als interessats per tal puguin fer efectiu el cobrament de la 
quantitat atorgada mitjançant la caixa de la Corporació. 
 
Tercer.-  Donar compte del present acord als serveis comptables i a l’oficina d’atenció al ciutadà del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
5. RECURSOS HUMANS 
 
5.1. Reconeixement trienni a un treballador municip al 
 
Exp.- LAB_09 
 
Antecedents 
Havent rebut la sol·licitud de data 26 de juliol de 2016, amb R.E. 2021 tal i com consta en l’expedient 
de personal municipal LAB_09, demanant el reconeixement de l’augment per la realització del trienni 
corresponent per antiguitat.  
 
Legislació aplicable 
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les Entitats Locals.  
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Reconèixer el trienni corresponent al període comprès entre l’1 d’agost de 2013 al l’1 d’agost 
de 2016, a l’expedient LAB_09 corresponent a un treballador municipal, personal laboral de l’Escola 
Bressol Municipal de l’Ajuntament de Breda.  
 
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de l’interessada, pel concepte de trienni, consistent en la 
quantia establerta pel seu grup de classificació professional.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que 
facin efectiu l’esmentat acord a partir del mes d’agost de 2016. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.2. Reconeixement trienni a un treballador LAB_12 
 
Antecedents 
En data 27 de juliol de 2016, amb registre d’entrada número 2036, tal i com consta en l’expedient de 
personal municipal LAB_12, demanant el reconeixement de l’augment per la realització del trienni 
corresponent per antiguitat.  
 
Legislació aplicable 
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les Entitats Locals.  
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.  
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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.- Reconèixer el trienni corresponent al període comprès entre l’1 de setembre de 2013 i l’1 de 
setembre de 2016 a l’expedient LAB_12, corresponent a un treballador municipal, personal de 
l’Escola Bressol Municipal de l’Ajuntament de Breda. El pagament d’aquest import es farà efectiu a 
partir del mes de setembre de l’any en curs.   
 
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de la interessada, pel concepte de trienni, consistent en la 
quantia establerta pel seu grup de classificació professional a partir de la nòmina del mes de 
setembre.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que 
facin efectiu l’esmentat acord a partir de la nòmina del mes de setembre de 2016. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.3. Reconeixement trienni del treballador LAB_10, educadora de l’Escola bressol municipal 
 
Antecedents 
En data 27 de juliol de 2016, amb registre d’entrada número 2034, tal i com consta en l’expedient de 
personal municipal LAB_10, demanant el reconeixement de l’augment per la realització del trienni 
corresponent per antiguitat.  
 
Legislació aplicable 
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les Entitats Locals.  
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer el trienni corresponent al període comprès entre l’1 de setembre de 2013 i l’1 de 
setembre de 2016 a l’expedient LAB_10, corresponent a un treballador municipal personal de l’Escola 
Bressol Municipal de l’Ajuntament de Breda. El pagament d’aquest import es farà efectiu a partir del 
mes de setembre de l’any en curs.   
 
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de la interessada, pel concepte de trienni, consistent en la 
quantia establerta pel seu grup de classificació professional a partir de la nòmina del mes de 
setembre.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que 
facin efectiu l’esmentat acord a partir de la nòmina del mes de setembre de 2016. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
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5.4. Reconeixement trienni de la senyora LAB_11, ed ucadora de l’Escola bressol municipal 
 
Antecedents 
En data 27 de juliol de 2016, amb registre d’entrada número 2035, tal i com consta en l’expedient de 
personal municipal LAB_11, demanant el reconeixement de l’augment per la realització del trienni 
corresponent per antiguitat.  
 
Legislació aplicable 
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les Entitats Locals.  
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer el trienni corresponent al període comprès entre l’1 de setembre de 2013 i l’1 de 
setembre de 2016 a l’expedient LAB_11, corresponent a un treballador municipal personal de l’Escola 
Bressol Municipal de l’Ajuntament de Breda. El pagament d’aquest import es farà efectiu a partir del 
mes de setembre de l’any en curs.   
 
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de la interessada, pel concepte de trienni, consistent en la 
quantia establerta pel seu grup de classificació professional a partir de la nòmina del mes de 
setembre.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que 
facin efectiu l’esmentat acord a partir de la nòmina del mes de setembre de 2016. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ENTITATS 
 
6.1 Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del C entre Cívic i Social per la temporada 2016-
2017 
 
Antecedents  
Aprovat definitivament el text del Reglament de les instal·lacions dels centres cívics i culturals 
municipals és d’aplicació el que estableix l’article 9 sobre gestió i terminis d’ús. 
 
Per això un cop rebudes les sol·licituds per reserva d’horaris pel curs 2016-2017, cal proposar un pla 
d’ús, que ha d’incloure la distribució de sales per entitat i dia. 
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Pel que valorades les instàncies presentades es proposa el següent Pla d’ús per la temporada 2016 – 
2017, segons sales, del Centre Cívic i Social: 
 
Sala Polivalent 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat 
09:00  09:00  09:00  09:00  09:00  09:00  09:00  
09:30  09:30 

Ass. Jub. I 
Pens. 

09:30  09:30 Ass. 
Jub. I 
Pens. 

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

Ass. 
Jub i 
Pens. 

* 

14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  14:30 
15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  15:00 
15:30  15:30  15:30  15:30 Ass. 

Jub i 
Pens. 

15:30  15:30  15:30 

16:00  16:00  16:00 Ass. 
Jub i 
Pens. 

16:00 16:00  16:00  16:00 

16:30 Coral “Les 
veus de 
Breda” 

Demanaven 
de 17:00 a 

19:00 

16:30 Ass. Jub. i 
Pens. 

16:30 16:30  16:30  16:30  16:30 
17:00 17:00 17:00  17:00 

Club 
patí 

Breda 

17:00  17:00  17:00 
17:30 17:30 Club patí 

Breda 
Demanaven 
de 17:00 a 

18:00 

17:30 
Club 
patí 

Breda 

17:30 17:30  17:30  17:30 

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00  18:00  18:00 

18:30 Ass. Jub. i 
Pens. 

18:30 18:30 18:30 18:30  18:30  18:30 
19:00 19:00  19:00  19:00  19:00  19:00  19:00 
19:45  19:30  19:30  19:30  19:30  19:30  19:30 
20:00  20:00  20:00  20:00  20:00  20:00  20:00 
20:30  20:30  20:30  20:30  20:30  20:30  20:30 
21:00  21:00  21:00  21:00  21:00  21:00  21:00  
 
* Més els dies: 
1 de novembre  
31 de desembre ( de 08:00 del 31/12 a les 15:00 de l’01/01) 
1 de maig 
24 de juny 
 
 

Sala 1 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat 
13:00 

Taller de labors 

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  
13:30 13:30  13:30  13:30  13:30  13:30  13:30  
14:00 14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  
14:30 14:30  14:30  14:45 

Dones de 
Breda 

14:30  14:30  14:30  
15:00 15:00  15:00  15:00 15:00  15:00  15:00  
15:30 15:30  15:30  15:30 15:30  15:30  15:30  
16:00 16:00  16:00  16:00 16:00  16:00  16:00  
16:30 16:30  16:30  16:30 16:30  16:30  16:30  
17:00 17:00  17:00  17:00 17:00  17:00  17:00  
17:30 17:30  17:30  17:30 17:30  17:30  17:30  
18:00 18:00  18:00  18:00 18:00  18:00  18:00  
18:30 18:30  18:30  18:30 18:30  18:30  18:30  
19:00 19:00  19:00  19:00 19:00  19:00  19:00  
19:30 19:30  19:30  19:30 19:30  19:30  19:30  
20:00 º Ass. Veïns 

Vilatans de 
Breda 

20:00  20:00  20:00 20:00  20:00  20:00  

20:30 20:30  20:30  20:30 20:30  20:30  20:30  

21:00  21:00  21:00  21:00  21:00  21:00  21:00  
 
º El primer dilluns de cada mes, de 19:00 a 21:00h, fins el 12 de desembre. 
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Sala 2 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat 
10:30  10:30 

Ass. Jub. I 
Pens. 

10:30  10:30 

Ass. Jub. I 
Pens. 

10:30  10:30  10:30  
11:00  11:00 11:00  11:00 11:00  11:00  11:00  
11:30  11:30 11:30  11:30 11:30  11:30  11:30  
12:00  12:00 12:00  12:00 12:00  12:00  12:00  
12:30  12:30 12:30  12:30 12:30  12:30  12:30  
13:00  13:00 13:00  13:00 13:00  13:00  13:00  
13:30  13:30 13:30  13:30 13:30  13:30  13:30  
14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  
14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  
15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  
15:30  15:30  15:30  15:30  15:30  15:30  15:30  
16:00  16:00  16:00 

Ass. Jub. I 
Pens. 

16:00 
Ass. Jub. I 

Pens. 

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

 
 
Sala 3 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat Hora Entitat 
13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  
13:30  13:30  13:30  13:30  13:30  13:30  13:30  
14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  14:00  
14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  14:30  
15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  15:00  
15:30  15:30  15:30  15:30  15:30  15:30  15:30  
16:00  16:00  16:00 

Ass. Jub. I 
Pens. 

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

  
Legislació aplicable 
Article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya.  
Article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions publiques.  
Reglament de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el Pla d’ús per la temporada 2016 – 2017, segons sales, del Centre Cívic i Social. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a cadascuna de les entitats implicades, informant-les que: 

a. La recepció de la notificació implica l’acceptació del Reglament general i específic vigent a cada 
instal·lació.  

b. Aquest calendari inclou la distribució horària de les sales durant l’any i es modificarà segons 
autoritzacions d’activitats puntuals de manera que sempre estigui actualitzat.  

c. Les sol·licituds per la reserva d’horaris del següent curs s’hauran de realitzar abans del 10 de 
juliol de l’any vinent. 
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Tercer.-  Comunicar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la corporació, el pla d’ús aprovat per tal que 
s’inclogui en el calendari d’activitats municipals, inclouen entitat, activitat, horari i dates reservades. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
6.2 Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del P avelló poliesportiu per la temporada 2016-
2017 
 
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 4 de juliol de 2016, amb registre d’entrada 1-2016-001860-1, 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 2016 – 2017. 
 
Atès que no s’ha rebut cap altra sol·licitud per a ús habitual del Pavelló poliesportiu municipal, durant 
la temporada 2016 – 2017, es proposa l’adopció del següent Pla d’ús per al Pavelló poliesportiu 
municipal durant la temporada 2016 – 2017: 
 
Horaris d’entrenaments 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 
Hora Equip Hora Equip Hora Equip Hora Equip Hora Equip Hora Equip 
16:00 Patinatge 16:45 Hoquei 16:00 Patinatge 16:45 Hoquei 16:45 Hoquei 09:00 Hoquei 
17:00 Patinatge 17:00 Hoquei 17:00 Patinatge 17:00 Hoquei 17:00 Hoquei 09:30 Hoquei 
17:30 Patinatge 17:30 Hoquei 17:30 Patinatge 17:45 Patinatge 17:45 Hoquei 10:00 Hoquei 
18:00 Patinatge 18:00  18:00 Patinatge 18:00 Patinatge 18:00 Hoquei 10:30 Hoquei 
18:30 Patinatge 18:30  18:30 Patinatge 18:45  18:30 Hoquei 11:00 Hoquei 
19:00 Patinatge 19:00  19:00 Patinatge 19:00  19:00 Hoquei 11:30 Hoquei 
19:30 Hoquei 19:30  19:30 Hoquei 19:30  19:30 Hoquei 12:00 Hoquei 
20:00 Hoquei 20:00  20:00 Hoquei 20:00  20:00 Patinatge 12:30 Hoquei 
20:30 Hoquei 20:30  20:30 Hoquei 20:30  20:30 Patinatge 13:00 Hoquei 
21:00 Hoquei 21:00  21:00 Hoquei 21:00  21:00 Patinatge   
21:30 Hoquei 21:30  21:30 Hoquei 21:30  21:30 Hoquei   
22:00 Hoquei 22:00  22:00 Hoquei 22:00  22:00 Hoquei   
22:30 Hoquei 22:30  22:30 Hoquei 22:30  22:30 Hoquei   
23:00  23:00  23:00  23:00  23:00    
23:30  23:30  23:30  23:30  23:30    
00:00  00:00  00:00  00:00  00:00    

 
Horaris de partits 

Dissabte  Diumenge 
Hora Equip Hora Equip   Hora Equip Hora Equip 
09:00  15:00 Hoquei   09:00  15:00 Hoquei 
09:30  15:30 Hoquei   09:30  15:30 Hoquei 
10:00  16:00 Hoquei   10:00  16:00 Hoquei 
10:30  16:30 Hoquei   10:30  16:30 Hoquei 
11:00  17:00 Hoquei   11:00  17:00 Hoquei 
11:30  17:30 Hoquei   11:30  17:30 Hoquei 
12:00  18:00 Hoquei   12:00  18:00 Hoquei 
12:30  18:30 Hoquei   12:30  18:30 Hoquei 
13:00  19:00 Hoquei   13:00  19:00 Hoquei 
13:30  19:30 Hoquei   13:30  19:30 Hoquei 
14:00  20:00    14:00  20:00  
  20:30      20:30  
  21:00      21:00  
  21:30  
  22:00  
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Legislació aplicable 
Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
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 acord a 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 2016_2017. 
 
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, per la temporada 2016_2017, 
als representants legals del Club Patí Breda en data 8 d’agost de 2016. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
7. OBRES I URBANISME 
 
7.1 Aprovació del pressupost per contractar la reda cció de la separata del projecte 
d’urbanització del sector UA16 Sector Industrial Su d  
 
Antecedents 
L’any 2014 es va aprovar el PMU que desenvolupava el sector UA16 Sector industrial sud de Breda. 
 
L’any 2015 es va aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del sector UA16 Sector industrial 
sud de Breda. 
 
Aquest projecte incloïa, a part de les obres dintre de l’àmbit del sector, un conjunt d’obres fora de 
l’àmbit estricte del sector que eren necessàries per a poder connectar el sector amb la trama urbana. 
Es tracta principalment de mitjos carrers inclosos en altres sectors de planejament. 
 
D’altra banda, la gestió urbanística del sector implica la signatura de diversos convenis que 
requereixen d’una justificació econòmica en quant al cost de les obres a executar. 
 
Finalment hi ha un conjunt d’obres fora del sector que s’ha decidit no executar, donat que, tot i 
aconsellables, no és imprescindible la seva execució pel desenvolupament del sector. 
 
Per tal de poder licitar les obres és necessari la realització d’una separata del Projecte d’urbanització 
que separi les obres a càrrec del sector de les obres incloses en altres sectors i per tant, amb dret a 
rescabalament. 
 
Vist el pressupost presentat per la mercantil Prodop SCP Amb NIF núm. J64534506 per la redacció 
de la separata, per un import de 5.082,00 € (4.200 € i 882 € d’IVA). 
 
Legislació aplicable 
L’article 9 i10 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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a contractar els serveis de mercantil Prodop SCP Amb NIF núm. J64534506 per la 
redacció de la separata del projecte d’Urbanització del sector UA16 Sector industrial sud de Breda, 
per un import de 5.082,00 € (4.200 € i 882 € d’IVA). 
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 151-627.00 
del pressupost per l’exercici 2016. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a l’interessat, pel seu coneixement i efectes. 
 
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. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, 
aquesta acta.  
 
La secretària       Vist i plau, 

 L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maite Pérez Vicente         Dídac Manresa Molins 
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