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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 03JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 9-02-2015 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:30 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen  
Jordi Iglesias i Salip, alcalde 
Jaume Anglada i Sarsanach  
Teresa Martorell i Julià 
Judit Cortada i Esteve 
 
Regidors convidats 
Joan Miquel Terradas Giol  
Joan Antoni Frías Redondo  
Josep Amargant Argemí  
Dídac Manresa Molins  
Andreu Pujol Mas  
 
Regidors excusats 
Eva Andrés Masó  
Juan Antonio Marín Acuña  
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 02JG2015 (28-1-2015) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per al 
servei de compatibilitat energètica de l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva.  
2.2. Adjudicar el contracte de subministrament del cotxe dels vigilants municipals mitjançant la 
modalitat de rènting per procediment negociat sense publicitat.  

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

4. Hisenda 
4.1. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pel Carnaval 
2015.  
4.2. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per reparació de l’equip d’aire 
condicionat al Centre Cultural Els Forns de Breda.  
4.3. Sol·licitar l’atorgament de la subvenció corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2015 assignat per la Diputació de Girona.  
4.4. Rectificació del punt 4.9 de l’acord de la Junta de Govern de 12 de gener de 2015.  
4.5. Aprovació del pressupost presentat per l’empresa Gestior Quimics SL per a la realització 
d’un tractament de desinsectació i desratització a les instal·lacions de la piscina municipal de 
Breda.  
4.6. Aprovació de la liquidació definitiva de la concessió administrativa de l’abastament 
d’aigua al municipi de Breda, presentada per Abastaments d’Aigua del Tordera S.L 
corresponent a l’exercici 2014.  
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4.7. Sol·licitar una subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de caràcter firal 
de la Diputació de Girona.  

5. Obres 
5.1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de rehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del Centre Cívic municipal de Breda.  
5.2. Aprovació certificació número 2 de l’obra de rehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del centre cívic municipal de Breda.  

6. Benestar i Família 
6.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport a l’oficina de l’INEM de Blanes.  
6.2. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a l’adquisició de material educatiu d’un 
alumne, resident a Breda, de l’IES Vescomtat de Cabrera.  

 
 
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 9 de febrer 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 02JG2015 DE 28 
DE GENER 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 28 de gener 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 entre el Consell Comarcal d e la Selva i l’Ajuntament de Breda per al 
servei de compatibilitat energètica de l’Agència Co marcal de l’Energia de la Selva.  
 
Antecedents 
 
L'Ajuntament de Breda va signar el Pacte d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic i ha elaborat el Pla 
d'Acció per l'Energia Sostenible; i tenint en compte que la despesa energètica del municipi suposa 
una càrrega important a nivell econòmic es considera important fer control i seguiment tècnic de la 
facturació de subministraments energètics. 
 
En el BOP núm. 226 de 26 de novembre de 2013 i BOP núm.1 de 2 de gener de 2014, es va atorgar a 
l’ajuntament de Breda la subvenció de la Diputació de Girona "Del pla a l'acció" per a la implantació de 
serveis de comptabilitat energètica i de gestió dels subministraments municipals i l’adquisició d’un 
programa infòrmatic específic. 
 
A la Junta de Govern Local de data  de 10  de febrer de 2014 es va aprovar delegar al Consell Comarcal 
el servei de control, gestió i comptabilitat energètica a través de l’Agència Comarcal de l’Energia.  
 
Per establir els punts reguladors de la col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la 
Selva s’ha redactat un conveni que es reprodueix literalment: 
 
“Santa Coloma de Farners, 20 de gener de 2015 
REUNITS 
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D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la Selva, que actua expressament autoritzat per a 
la formalització d'aquest document de conformitat amb l'acord del Ple de 9 d’abril de2013, assistit per la secretària de la corporació la 
Sra. Marta Llorens Ferrer. 
D'altra part, el senyor Jordi Iglesias Salip, Alcalde de l’Ajuntament de Breda, facultat per acord de ple de data 11 de juny de 2011, 
assistit per la secretària de l’ajuntament la Sra. Maite Perez Vicente. 
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-se, mútuament, capacitat legal suficient per a 
l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte  
 
MANIFESTEN 
 

1. Que l’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la comarca l’exercici de 
competències dels municipis de la comarca per delegació o conveni. Així mateix l’article 28 de l’esmentada Llei estableix que la 
comarca ha de garantir un servei d’assistència i d’assessorament als municipis que ho sol·licitin en matèria jurídico–
administrativa, tècnica, econòmica i financera i d’obres i serveis. 

 

2. Que el Consell Comarcal de la Selva, l’any 2011 va crear l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva, actualment adscrita al 
Departament d’organització de l’entorn i el territori, i en data 15 de maig de 2012 va aprovar el reglament regulador del servei de 
l’Agència i el 10 d’abril de 2014 es va aprovar l’actualització del projecte de l’agència. 

 

3. Que l'Ajuntament de Breda ha signat el Pacte d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic i ha elaborat el Pla d'Acció per l'Energia 
Sostenible; i tenint en compte que la despesa energètica del municipi suposa una càrrega important a nivell econòmic 
considera important fer control i seguiment tècnic de la facturació de subministraments energètics. 

 

4. Que l’Ajuntament de Breda te atorgada la subvenció de la Diputació de Girona "Del pla a l'acció" (BOP núm. 226 de 26 de 
novembre de 2013 i BOP núm.1 de 2 de gener de 2014), per a la implantació de serveis de comptabilitat energètica i de 
gestió dels subministraments municipals i l’adquisició d’un programa infòrmatic específic. 

 

5. Que l’Ajuntament de Breda va acordar, per Junta de Govern Local de data  de 10  de febrer de 2014, delegar al Consell 
Comarcal el servei de control, gestió i comptabilitat energètica a través de l’Agència Comarcal de l’Energia.  

 
 

6. Que la prestació del servei de comptabilitat energètica requereix la contractació dels drets d'ús i manteniment d’un 
software especialitzat via web, per a la introducció i anàlisi dels consums energètics i les dades de facturació, i que aquest 
comporta un cost anual mínim de drets d'ús i manteniment. 

 

7. Que el Consell Comarcal de la Selva en data 17 de juliol de 2014, va signar amb la diputació de Girona el Conveni per 
procedir a la contractació agregada d’un programa informàtic de comptabilitat energètica i la seva gestió.  

En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents, 
 
CLAUSULES 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions en què l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva prestarà el 

servei de comptabilitat i gestió energètica municipal. 
Segona.- El servei de l’Agència Comarcal de l‘Energia es concreta en les següents actuacions, que queden ampliades a 

l’Annex I.  
 

- Gestor energètic. 
- Tramitació de subvencions. 
- Elaboració d’ordenances d’eficiència energètica (solars, biomassa...). 
- Assistència tècnica als municipis. 
- Accions de promoció i divulgació, així com també de conscienciació ciutadana. 
- Espai web. 

 
En relació al servei de comptabilitat energètica:  
Tercera.- La primera fase d’aquest conveni preveu implementar el servei de gestor energètic municipal, amb les següents 

actuacions: 
 

- Implantació del software de comptabilitat energètica via internet. 
- Definició de l’inventari d’equipaments i pòlisses. 
- Importació de dades històriques, dels dos darrers anys. 
- Introducció i validació dels arxius de facturació. 
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Quarta.- El Consell Comarcal de la Selva contractarà els drets d'ús i manteniment del software especialitzat per a les funcions 
de comptabilitat energètica via internet, amb les funcions idònies per a la detecció dels errors de facturació, les 
desviacions de consum, l'optimització dels paràmetres de contractació i consum i l'obtenció d'indicadors, que 
estarà al servei del municipi, per al desenvolupament de totes les seves funcions en totes les seves pòlisses 
d'energia elèctrica. Posteriorment a la implantació del servei s’anirà concretant amb cada ajuntament l’ampliació de 
la comptabilitat d’altres subministres que siguin objecte de facturació (gas natural, gasoil i altres combustibles). 

Cinquena.- Per a la prestació del servei de comptabilitat energètica, el Consell Comarcal aprovarà anualment el preu del servei. 
Pel que fa a la fase d’implementació, el cost del servei per a l’Ajuntament de Breda serà l’estipulat a l’Annex II 
d’aquest conveni. 

Sisena.- Funcions de l'Ajuntament i del Consell Comarcal de la Selva: 
 

Correspon al Consell Comarcal de la Selva: 
 
- Contractar el subministrament informàtic del programa especialitzat en comptabilitat energètica via web per a 

l'Ajuntament. 
- Introduir les dades de facturació dels subministraments d'energia, elaborar els informes d'incidències i de consum 

energètic municipal. 
- Assessorar a l'Ajuntament en mesures d'estalvi i eficiència energètica. 
- Col·laborar amb l'Ajuntament en la implantació d'accions d'eficiència energètica i sensibilització que sol·liciti.  
- A proposta de l’Ajuntament, validació de factures, propostes de modificació o nova contractació i gestió d’incidències 

amb l'empresa comercialitzadora dels subministres. 
 

Correspon a l'Ajuntament: 
 
- Facilitar les dades de facturació de tots els subministres energètics i pòlisses del que és titular.  
- Col·laborar amb el Consell Comarcal en el funcionament del servei supramunicipal de comptabilitat energètica. 
- Aprovar i executar les actuacions proposades per tal de millorar l'eficiència energètica. 
- Abonar el cost corresponent del servei de comptabilitat energètica al Consell Comarcal. 

Setena.- El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una vigència inicial d’un any 
prorrogable de manera indefinida.  

 
Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita, amb una antelació 
de 3 mesos del venciment dels drets d'ús del software que s'hauran d'abonar anualment a l'empresa 
subministradora. 

Vuitena.- El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 
 

- Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions establertes en aquest conveni. 
- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
- Per denuncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una antelació mínima de 3 mesos del venciment 

dels drets d'ús del software que s'hauran d'abonar anualment a l'empresa subministradora. 
Novena.- Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin noves fórmules de cooperació o 

col·laboració entre les parts. 
Desena.- Es crea una comissió de seguiment i control del present conveni, integrada per representants de l’Ajuntament i del 

Consell Comarcal. Ambdues institucions designaran les persones que hagin de formar part d’aquesta Comissió, 
que, en general, vetllarà pel compliment del present conveni. 

Onzena.- El present conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el 
coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del 
mateix. 

 
I, perquè així consti, els atorgants s'afirmen i ratifiquen en tot allò que s'ha exposat en aquest document, i el signen per duplicat i a un 
sol efecte, a la ciutat i data al començament esmentats.” 
 
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 el text i la signatura del “Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Breda per al servei de compatibilitat energètica de l’Agència Comarcal de l’Energia de 
la Selva”. 
 
Segon.-  Notificar el present 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. 
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Tercer.-  Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
 
2.2. Adjudicar el contracte de subministrament del cotxe dels vigilants municipals mitjançant la 
modalitat de rènting per procediment negociat sense  publicitat.  
 
Antecedents 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de gener de 2015 va adoptar, entre d’altres, 
els següents acords: 
 
“Primer.-  Sol·licitar ofertes per al rènting en 60 quotes i amb un quilometratge de 30.000 quilòmetres per any, del vehicle 
marca Nissan Qashqai dCi 110CV per import de 19.341,47 euros (IVA inclòs) junt amb l’equipament del cotxe patrulla per un 
import de 7.647,87 euros (IVA inclòs) i que suposa un total de 26.989,34 euros (IVA inclòs) segons pressupostos annexes, a 
les següents entitats: 
 

- Nissan: Camps Motor, SA 
- Banc Santander 
- BBVA 

 
Segon.- Notificar aquest acord a les empreses mencionades a l’apartat primer per a que presentin les seves ofertes abans de 
divendres dia 6 de febrer de 2015. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als serveis comptables de la corporació per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.” 
 
Transcorregut el termini, les empreses relacionades  anteriorment, presenten les ofertes que es 
detallen a continuació: 
 

- Nissan: Camps Motor, SA:  presenta, com a ofertes, els mateixos pressupostos de les dues 
entitats bancàries. 

- Banc Santander: el pressupost del rènting és de 60 quotes mensuals de 834,33€ (IVA inclòs) 
- BBVA: el pressupost del rènting és de 60 quotes mensuals de 855,13€ (IVA inclòs) 

 
Atès que per agilitzar la tramitació i facilitar la gestió del contracte, es considera més convenient 
contractar el rènting amb una entitat ubicada en el municipi. L’adjudicatari del contracte haurà de 
presentar els documents acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost 
sobre el Valor Afegit. 

 
Aquesta garantia es podrà presentar en alguna de les formes següents: 
 
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en 
les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els valors d’immobilització dels valors 
anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les 
Delegacions d’Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les 
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de sortir efectes, en la 
forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.  

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixen les normes de desplegament 
d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers 
de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que es dipositarà en els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.  

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de 
desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en 
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el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en la lletra a) 
anterior. 
 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de 
garantia i el compliment satisfactori del contracte. 

 
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 
transcorregut un any des de la data d’acabament del contracte, sense que la recepció formal i la 
liquidació s’hagin realitzat per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, 
a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què fa referència 
l’article 100 esmentat. 
 
Legislació aplicable 

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

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

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

• 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. 
 

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Autoritzar la contractació del rènting, del vehicle de la Guàrdia Municipal, i adjudicar el 
contracte a Banco Santander, S.A., amb C.I.F. A-39000013, per un import de 834,33€ (IVA inclòs) 
durant 60 mesos. El quilometratge serà de 30.000 km/any.  
 
Segon.-  Autoritzar la despesa corresponent de l’esmentada contractació, amb càrrec a la partida 
132_20400 del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import mensual de 
834,33€ (IVA inclòs).  
 
Tercer.- Notificar als interessats l’adjudicació del contracte de rènting pel vehicle de la Guàrdia 
Municipal a favor de Banco Santander, S.A. per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als serveis comptables de la corporació per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
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 24 de gener al 6 de febrer de 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTES 
20 26/01 Inici expedient sancionador incoació procediments sancionadors matèria de trànsit CCS 02_2015 
21 27/01 pagament nòmines mes gener 2015,  treballadors i regidors 
22 27/01 pagaments mes gener de 2015, tècnics i altres 
23 27/01 pagaments factures mes desembre 2014 fase P 
24 27/01 factures pagades a través de La Caixa durant el mes de gener de 2015 
25 27/01 Nova convocatòria JGL 28/01/2015 
26 28/01 revocació delegacio de signatura 
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27 02/02 Exp.- 2015/03 Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit 
28 03/02 10 factures Cercle Bredenc i altres 
29 03/02 Reintegrament liquidació impost obres  
30 03/02 Bestreta Consell Comarcal de la Selva 
31 04/02 Convocatòria JG3 9/2/2014 
32 05/02 Aprovar ADO factures gen-2015 
33 05/02 Exp. urbanístic 3/2015  
34 05/02 Exp. urbanístic 4/2015  
35 05/02 Exp. urbanístic 5/2015  
36 05/02 Exp. urbanístic 6/2015 - Com. Prop. Pati Abadia, 1 
37 05/02 Exp. urbanístic 7/2015  
38 05/02 Exp. urbanístic 8/2015  
39 05/02 Baixa del padró d'habitants per caducitat  
40 06/02 Taxa ocupació 4-trim-2014 factor energia sa 
41 06/02 Bestreta caixa fixa_ 

 
 
4. HISENDA 
 
4.1. Aprovar els pressupostos menors per contractar  serveis i subministraments pel Carnaval 
2015.  
 
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 NIF CONCEPTE PARTIDA 

PRESS. 
IMPORT 

Morbert Seguridad SL B-64.565.625 Carnaval 2015  
20461-xb Servei de Seguretat 

338.2260906 232,32€ 
(183,53+48,79 IVA) 

Miquel Àngel Plana Masó 
Gràfiques Plan-Stil 

52.148.061-T Carnaval 2015  
Impressió díptics 

338.2260906 421,43€ 
(348,29+73,14IVA) 

U9-7Kou G-17.426.040 Carnaval 2015 
Animació Rua Carnaval infantil 

338.2260906 200,00€ 
(158,00+42,00IVA) 

 
Legislació aplicable 
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments per al Carnaval que es relacionen a 
continuació i autoritzar les despeses en les aplicacions del pressupost de l’any 2015. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA 

PRESS. 
IMPORT 

Morbert Seguridad SL B-64.565.625 Carnaval 2015  
20461-xb Servei de Seguretat 

338.2260906 232,32€ 
(183,53+48,79 IVA) 

Miquel Àngel Plana Masó 
Gràfiques Plan-Stil 

52.148.061-T Carnaval 2015  
Impressió díptics 

338.2260906 421,43€ 
(348,29+73,14IVA) 

U9-7Kou G-17.426.040 Carnaval 2015 
Animació Rua Carnaval infantil 

338.2260906 200,00€ 
(158,00+42,00IVA) 
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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. 
 
 
4.2. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per reparació de l’equip d’aire 
condicionat al Centre Cultural Els Forns de Breda.  
 
Antecedents 
Atès que és necessari la reparació de l’equip d’aire condicionat al Centre Cultural Els Forns de Breda. 
 
L’empresa Brecubat SL ha presentat un pressupost de 1.039,06,-€ + 218,20,-€ per els treballs. 
 
Legislació aplicable 
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00,- €, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2015. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL de 1.039,06,-€ + 218,20,-€  la 
reparació de l’equip d’aire condicionat al Centre Cultural Els Forns de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
430.213.00 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
4.3. Sol·licitar l’atorgament de la subvenció corre sponent al Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2015 assignat per la Diputació de Girona.  
 
Antecedents 
En data 30 de gener de 2015 va sortir publicat al BOP de Girona l’Edicte d’aprovació de la 
convocatòria de les subvencions “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” 2015. 
 
Segons aquest acord al nostre municipi li correspon una subvenció total 42.287,00€.  
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D’aquesta quantitat total, el 85% ( 35.943,95€) es pot destinar a despeses en inversions reals i 
transferències de capital en obres de competència municipal i/o a despeses en béns corrents i serveis 
vinculades a la prestació de serveis obligatoris. 
 
El 15% restant ( 6.343,05€) s’ha destinar obligatòriament a despeses culturals. 
 
El termini establert per a la presentació de sol·licituds comença el 2 de febrer i acaba el 6 de març. 
 
Atesa l’obligatorietat de les administracions locals de prestar els serveis de manteniment d’enllumenat 
de vials públics, es pretén destinar el total de 35.943,95€ a les despeses generades per l’empresa 
BRECUBAT, amb NIF B-17.937.434, durant els mesos de desembre de 2014 i gener i febrer de 2015. 
 
La resta els 6.343,05€ es destinaran a diverses activitats culturals que es desenvolupen durant l’any 
al municipi. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que permetin destinar 35.943,95€ atorgats en el “Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2014” a cobrir les despeses generades per l’empresa BRECUBAT, 
amb NIF B-17.937.434, durant els mesos de desembre de 2014 i gener i febrer de 2015, destinades 
al manteniment de vials públics i la resta, 6.343,05 € a cobrir despeses culturals. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 
bases reguladores de la subvenció. 
 
Tercer.-  Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.4. Rectificació del punt 4.9 de l’acord de la Jun ta de Govern de 12 de gener de 2015.  
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern de data 12 de gener de 2015, va aprovar el punt “4.9. Aprovar pressupost per a 
millores a la Plaça de Cal Batlle” el qual es transcriu a continuació: 
 
“4.9. Aprovar pressupost per a millores a la Plaça d e Cal Batlle.  
 
Antecedents 
 
Construccions Josep Viader SL ha presentat pressupost per a les millores a la Plaça de Cal Batlle per un import de 7.574,60 € 
(6.260,00 € i 1.314,60 € d’IVA). 
 
Legislació aplicable 
 
Article 6 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.  



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

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

10

 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents l’adopció de ls següents 
acords:  
 
Primer .- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Construccions Josep Viader SL per a les millores a la Plaça de Cal 
Batlle per un import de 7.574,60 € (6.260,00 € i 1.314,60 € d’IVA). 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 170-61900 del pressupost per 
l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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.” 
 
La despesa es va autoritzar erròniament amb càrrec a la partida 2015 170-61900, quan havia d’esser 
en càrrec a la partida 2014 155-61905, el romanent d’aquesta aplicació s’ha d’incorporar al 
pressupost de l’exercici 2015 171-61905. L’expedient d’incorporació de romanents s’ha d’aprovar en 
el proper Ple que es portarà a terme durant aquest mes de febrer. 
 
Legislació aplicable 
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la rectificació que consta a la part expositiva i autoritzar la despesa en càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2015 171-61905. L’autorització de la despesa quedarà supeditada a 
l’aprovació pel Ple de la corporació de l’expedient d’incorporació de romanents. 
 
Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.5. Aprovació del pressupost presentat per l’empre sa Gestior Quimics SL per a la realització 
d’un tractament de desinsectació i desratització a les instal·lacions de la piscina municipal de 
Breda.  
 
Antecedents 
L’empresa Gestior Quimics SL ha presentat un pressupost de 257,55,-€ + 54,09-€ d’IVA per a la 
realització d’un tractament de desinsectació i desratització a les instal·lacions de la piscina municipal 
per aquest 2015. 
 
Legislació aplicable 
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
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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.- Aprovar el pressupost de 257,55,-€ + 54,09-€ d’IVA presentat per l’empresa Gestior Quimics 
SL per a la realització d’un tractament de desinsectació i desratització a les instal·lacions de la piscina 
municipal per aquest 2015. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
340.212.00 del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 257,55,-€ 
+ 54,09-€ d’IVA.  
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’empresa Gestior Quimics SL fent-los tramesa adjunta d’un 
exemplar del Pressupost esmentat degudament signat i segellat pel representant de la Corporació. 
 
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. 
 
 
4.6. Aprovació de la liquidació definitiva de la co ncessió administrativa de l’abastament 
d’aigua al municipi de Breda, presentada per Abasta ments d’Aigua del Tordera S.L 
corresponent a l’exercici 2014.  
 
Antecedents 
Atès que la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2014 va aprovar el punt “4.11 Aprovar la 
liquidació provisional d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al quart trimestre de 2014 de la 
concessió del servei d’aigua al municipi de Breda” de percebre l’import provisional de 7.632,20€ de 
l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L, concessionària del servei de l’aigua al municipi de 
Breda, en previsió del quart trimestre l’exercici 2014 i en concepte de cànon, drets de connexió i 
disponibilitat de local.  
 
Vist que en data 28 de gener de 2015 i amb RE núm. 167, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L, ha 
presentat la liquidació definitiva corresponent a la concessió del 4t. Trimestre del 2014, per un import 
total de 7.658,91€, atès que hi ha una diferència a favor de l’ajuntament de 26,71€, aquesta s’ha de 
reconèixer a l’exercici 2014. 
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu  2/2004 de 5 de març per el qual s’ aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.  
  
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al 4t. Trimestre de l’exercici 2014, per un import total de 7.658,91€, en 
concepte de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L.  
 
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. 
 
 



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

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

12

4.7. Sol·licitar una subvenció per a despeses d’org anització d’esdeveniments de caràcter firal 
de la Diputació de Girona.  
 
Antecedents 
En data 2 de febrer de 2015, al BOP de Girona número 21, s’ha publicat la convocatòria i les bases 
reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal, any 2015. 
 
Atesa la programació de la IV Fira de l’Olla, pels dies 10, 11 i 12 d’octubre, i revisades les bases 
esmentades, la seva organització és per definició un objecte subvencionable. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar a la Unitat de Gestió de la Informació de la Diputació de Girona, una subvenció de 
12.000,00€ per a l’organització de la IV Fira de l’Olla de Breda. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 
bases reguladores de la subvenció. 
 
Tercer.-  Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
5. OBRES 
 
5.1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’ob ra de rehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del Centre Cívic municipal de Breda.  
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, en sessió de 4 d’agost de 2014, va aprovar, entre d’altres, l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a l’obra de rehabilitació i millores 
d’instal·lacions a l’edifici del Centre Cívic, obertura de la fase de licitació i acceptació de l’ajuda del 
PUOSC any 2013.  
 
En data 20 d’octubre de 2014 es va adjudicar el contracte a la mercantil Cal Manyà SC per ser la 
oferta econòmicament més avantatjosa, amb una oferta econòmica de 53.431,44€ IVA inclòs i 
14.678,60€ de millores quantificables.  
 
En data 30 de gener de 2015 s’emet informe d’aprovació del Pla de seguretat de les obres per part 
del Sr. Vicenç Moya Torrebadell, arquitecte tècnic, responsable de les obres i coordinador de 
seguretat i salut. 
 
Legislació aplicable 
Segons l’article 7.2 del reial Decret 1629/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el pla de seguretat i salut haurà de ser 
aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució 
de l'obra. 
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En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 
aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra. 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de l’obra d’ampliació i millora del cementiri i 
magatzem municipal de Breda. 
 
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 de Seguretat i Salut en relació a l’obra de rehabilitació i millores 
d’instal·lacions a l’edifici del Centre Cívic municipal de Breda, emplaçat a l’Av. Verge de Montserrat, 
20 de Breda. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari. 
 
Tercer .- Trametre l’acta de realització del Pla de Seguretat i salut a l’Àrea de Cooperació Local, 
Cultural i d’Acció Social de la Diputació de Girona. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.2. Aprovació certificació número 2 de l’obra de r ehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del centre cívic municipal de Breda. 
 
Antecedents 
En data 25 de novembre de 2014 es va iniciar les obres de rehabilitació i millores d’instal·lacions a 
l’edifici del centre cívic municipal de Breda, inclosa al PUOSC per l’anualitat 2013. 
 
Per Junta de Govern de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar la certificació núm. 1 per un 
import de 10.747,55 € IVA inclòs 
 
Atès que el Director facultatiu ha redactat la certificació número 2 de la part d’obra executada que 
ascendeix a la quantitat de 10.353,30 € IVA inclòs.  
 
Legislació aplicable 
Bases d’execució del PUOSC per al període 2013/2016 aprovades per el Decret 162/2012, de 18 de 
desembre.  
Article 232 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel 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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la certificació número 2 de l’obra de rehabilitació i millores d’instal·lacions a l’edifici 
del centre cívic municipal de Breda per un import de 10.353,30 € IVA inclòs i imputar-ho a la partida 
334 632.03 del pressupost de despeses de l’exercici 2014. 
 
Segon .- Trametre per triplicat l’esmentada certificació d’obra a l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i 
d’Acció Social de la Diputació de Girona. 
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Tercer .- Trametre una còpia diligenciada de la certificació a l’empresa adjudicatària. 
 
Quart .- Comunicar el 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. 
 
 
6. BENESTAR I FAMÍLIA 
 
6.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport a l’oficina de l’INEM de Blanes.  
 
Antecedents 
En data 30 de gener de 2015 des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenta informe 
social exposant la situació socioeconòmica i familiar, veí de Breda. 
 
Detalla que el beneficiari de l’ajut ha de desplaçar-se a Blanes per poder fer uns tràmits a l’oficina de 
l’INEM.  
 
L’informe esmentat  proposa: 
“Es valora necessari donar un suport econòmic per transport per poder realitzar les gestions a l’INEM 
de Blanes. 
 
La quantitat demanada és:20,00€” 
 
Legislació aplicable  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
 
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 puntual per transport a l’oficina de l’INEM de Blanes de 20,00€ al 
Sr. DMF, amb DNI número 833-A, 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. 
 
 
6.2. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a l’adquisició de material educatiu d’un 
alumne, resident a Breda, de l’IES Vescomtat de Cab rera.  
 
Antecedents  
En data 30 de gener de 2015, des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenta un 
informe social exposant la situació econòmica i familiar de la família resident a Breda amb un fill en 
edat d’escolarització obligatòria que assisteix a l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric. 
 
En l’informe es proposa la concessió d’un ajut econòmic a la família per fer front al pagament del 
material escolar necessari per a la formació del menor. 
 
Aquest ajut és de 49,39€ que s’han d’ingressar directament al compte de l’IES Vescomtat de Cabrera.  
 
 
Legislació aplicable  
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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 de 49,39€ a la família resident a Breda amb un fill en edat 
d’escolarització obligatòria que assisteix a l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda i a l’Institut 
Vescomtat de Cabrera d’Hostalric. 
 
Tercer.- Fer efectiu el pagament del 49,39€ al compte IBAN, del que n’és titular l’IES Vescomtat de 
Cabrera, amb càrrec a la partida pressupostària 231.48000 del pressupost de despeses del 2015. 
 
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. 
 
 
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          Jordi Iglesias i Salip 


