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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 04JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 05-03-2015 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:15 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  
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 03JG2015 (9-2-2015) 
2. Donar compte  

2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.  
3. Hisenda 

3.1. Aprovar el pressupost per a l’adquisició de material per a la Guàrdia Municipal de Breda.  
3.2. Sol·licitar l’atorgament d’una subvenció de suport als ajuntaments per a la sega de 
marges de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals a la Diputació de Girona.  
3.3. Aprovar el pressupost de la Fundació Esplai Girona per a la formació per entitats.  
3.4. Sol·licitar l’atorgament d’una subvenció per al foment de projectes culturals als museus 
de les comarques gironines en l’anualitat de 2015.  
3.5. Declarar deserta la licitació del contracte de gestió, explotació i manteniment de les 
instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda.  
3.6. Aprovar una aportació econòmica al Concurs literari de la Selva Sud 2015.  
3.7. Aprovar el pressupost per a la prestació del servei de neteja del Centre de Serveis per a 
la gent gran.  
3.8. Autoritzar el pas i aprovar la col·laboració en el desenvolupament a la dotzena Marxa 
Ciclista Internacional “Terra de l’Aigua”.  
3.9. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per treballs a realitzar al 
Centre Cultural Els Forns de Breda.  
3.10. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Construccions Josep Viader SL per 
treballs de recollida d’aigües pluvials a la Plaça Cal Batlle.  
3.11. Aprovar la despesa d’instal·lació i derivada de la gestió del programa informàtic DRAG 
per la Guàrdia Municipal de Breda. 

4. Personal 
 4.1. Reconeixement trienni  
 4.2. Reconeixement trienni  

4.3. Aprovar adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i Comarques i les 
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de 
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F.  

5. Autoritzacions d’ús d’instal·lacions 
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5.1. Autorització d’ús d’instal·lacions municipals per a la realització del VIII Campus de Futbol 
a la Vila de Breda.  
5.2 Aprovar el text de l’annex al Contracte d’arrendament del local conegut com a 
dependència de l’Antic Cafè Vell, així com els annexos de la cuina i antiga secretaria del 
Cercle Bredenc situat al carrer Nou, número 3 del municipi de Breda.  
5.3. Ús de del camp de futbol 7 de terra per a desenvolupar la tasca de destrador caní a 
càrrec del Sr. Carles Aguilar Alonso.  

6. Responsabilitat Patrimonial 
 6.1. Resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial: Exp. Núm. 03/2014.  
7. Benestar Social 

7.1. Autoritzar una campanya de captació de socis per a Creu Roja.  
8. Cultura 
 8.1. Aprovar solució PuntXarxa per a Biblioteques.  
  
 
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 5 de març 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 03JG2015 DE 9 DE 
FEBRER 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 9 de febrer de 2015. 
 
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada 
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.  
 
 
2. DONAR COMPTE  

 
2.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia. 
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès 
de data del 7 al 27 de febrer de 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
42 09/02 Incoació expedients sancionadors de trànsit. Exp.- 2015_04 

43 09/02 
Acceptar la sol·licitud efectuada per celebració de matrimoni civil davant el Sr. Antoni Sibina Cuní, jutge de 
Pau de Breda a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament i aprovar liquidació 

44 11/02 Convocatòria informativa Ple 1/15 
45 11/02 Concedir ajut econòmic puntual i urgent a JTV 
46 12/02 Incoació Exp. 1/2015 d'incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2014 
47 16/02 Adhesió al projece comarcal convocatòria "Salut i Crisi" període bianual 2015-2016 
48 17/02 Baixa registre padró Fiscal Gual, placa 266 Vescomtes Cabrera 20 i devolució proporcional taxa 
49 17/02 Aprovar ADO factures finals gen-2015 
50 18/02 convocatòria ple ordinari 23/2/2015 
51 18/02 Matrimoni Civil  
52 23/02 Aprovar ADO factures electròniques gen-2015 
53 23/02 26 factures de diverses dates fase P, pagament mes febrer 2015 
54 23/02 Nòmines Personal Ajuntament i Regidors mes febrer de 2015 
55 23/02 pagaments Fixes i Altres mes febrer 2015 
56 23/02 Factures pagades a La Caixa  durant el mes de febrer de 2015 
57 27/02 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014 
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3. HISENDA 
 
3.1. Aprovar el pressupost per a l’adquisició de ma terial per la Guàrdia Municipal de Breda 
 
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 l’adquisició següent d’acord 
amb el pressupost presentat que a continuació es detalla:  
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Peres’sports B61721643 Tàser X26P 

Funda 
132 221.99 
vinculada 

2.050,89€ 
(1.694,95€ + 355,94€ IVA) 

 
Legislació aplicable 
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a l’adquisició del material que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en 
l’aplicació del pressupost de l’any 2015. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Peres’sports B61721643 Tàser X26P 

Funda 
132 221.99 
vinculada 

2.050,89€ 
(1.694,95€ + 355,94€ IVA) 

 
Segon.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.2. Sol·licitar l’atorgament d’una subvenció de su port als ajuntaments per a la sega de marges 
de camins rurals i la prevenció d’incendis forestal s a la Diputació de Girona. 
 
Antecedents 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió plenària de 3 de febrer de 2015, va aprovar 
la convocatòria de les subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, any 2015. 
 
La línia 1 de les bases reguladores té com a objecte el Suport als ajuntament per a la sega de camins 
rurals i la prevenció d’incendis forestals. 
 
Tal com s’ha fet en els últims anys l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament té previst fer la neteja dels 
marges dels camins rurals municipals el que representa una despesa de 2.541,00€ (2.100,00€ + 
441,00€ d’IVA) . 
 
Valorades les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a 
actuacions en  camins rurals i matèria forestal publicades al BOP de Girona número 21 de 2 de febrer 
de 2015, es proposa la sol·licitud d’una subvenció de 2.286,00€. 
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Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Sol·licitar una subvenció de 2.286,00€, per a la sega de camins rurals i la prevenció 
d’incendis forestals, als camins rurals de titularitat municipal del municipi de Breda, concedida per 
l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona. 
 
Segon.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
3.3. Aprovar el pressupost de la Fundació Esplai Gi rona per a la formació per entitats 
 
Antecedents 
Des de l’Àrea de Joventut, en motiu de les novetats fiscals i l’afectació sobre la comptabilitat de les 
entitats, es preveu realitzar dues jornades formatives, amb la Fundació Esplai Girona, per les que han 
presentat el pressupost que a continuació es detalla: 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Fundació Esplai Girona G17603804 Formació a entitats 920 226.0907 400€ 

 
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 l’acceptació del pressupost, per la formació de les entitats del municipi, que es 
relaciona i autoritzar la despesa en l’aplicació del pressupost de l’any 2015. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Fundació Esplai Girona G17603804 Formació a entitats 920 226.0907 400€ 

 
Segon.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.4. Sol·licitar l’atorgament d’una subvenció per a l foment de projectes culturals als museus de 
les comarques gironines en l’anualitat de 2015. 
 
Antecedents 
En data 2 de febrer de 2015, al BOP de Girona número 21, s’ha publicat la convocatòria de 
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de  les comarques gironines en 
l’anualitat de 2015. 
 
Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Breda, responsable de la gestió del Museu Municipal 
Josep Aragay de Breda es preveu l’organització d’una exposició temporal a l’entrada del Museu per 
mostrar part del fons de l’època de dibuixant de l’artista, Josep Aragay Blanché. 
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El disseny, la impressió i el muntatge d’aquesta exposició temporal que fomentarà el coneixement i la 
difusió del material de l’època de dibuixant de l’autor a qui es dedica monogràficament el museu, té 
un pressupost de 3.261,25€ (2.695,25€ + 566,00€ d’IVA),  
 
Valorades les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per al 
foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, publicades al BOP de Girona 
número 224 de 24 de novembre de 2014, es proposa la sol·licitud d’una subvenció de 3.261,25€. 
 
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 l’Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, una subvenció de 
3.261,25€ per al desenvolupament de l’exposició temporal referent a l’etapa de dibuixant de l’artista 
Josep Aragay Blanché al Museu Municipal Josep Agaray 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. 
 
 
3.5. Declarar deserta la licitació del contracte de  gestió, explotació i manteniment de les 
instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de  Breda. 
 
Antecedents 
Atès que l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 
defineix com a serveis públics locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves 
competències. Els serveis públics locals es poden gestionar de manera directa, pel propi ens, o 
indirecta, a través d’un tercer. No es podran prestar en cap cas per gestió indirecta els que impliquin 
exercici d’autoritat. 
 
Atès que l’article 25.2.m LRBRL recull entre les competències municipals les activitats o instal·lacions 
culturals i esportives. 
 
L’article 8 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 gestió de serveis públics com aquell en 
virtut del qual «una Administració pública encomana a una persona, natural o jurídica, la gestió d’un 
servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de la seva competència per 
l’Administració que l’encomana». 

 
De les diferents modalitats que pot adoptar la gestió de serveis públics, de conformitat amb la lletra a) 
de l’article 277 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la concessió serà aquella per la qual l’empresari gestionarà el 
servei al seu propi risc i ventura. 
 
Atès que en data 11 de desembre de 2014, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 
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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, la Junta de Govern 
Local de 12 de gener de 2015 va aprovar l’expedient de contractació del contracte de gestió, 
explotació i manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda, mitjançant 
concessió i obertura del procediment de licitació. 
 
En data 22 de gener de 2015 s’ha publicat al BOP de Girona, número 14, l’Anunci d’aprovació d’un 
expedient de contractació mitjançant procediment obert i obertura del procediment de licitació del 
contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel municipals 
de Breda mitjançant concessió, el que ha estat aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 12 de gener de 2015 i publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Breda, juntament amb 
el “Plec de Clàusules Administratives Particulars” que ha de regir el contracte. Número d’expedient.- 
CGS_01/2015. 
 
En data 2 de març de 2015 la secretari interventora de l’Ajuntament de Breda va emetre certificat de 
no presentació de proposicions en el termini de 30 a comptar des de la publicació al BOP de Girona 
de l’anunci de licitació 
  
Legislació aplicable  
Els articles 8, 53, 109 i 110,138 i següents i 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. 
L’article 170.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, disposa que quan, després d’ 
haver seguit un procediment obert, no s’hagi presentat cap oferta, es declararà el procediment obert 
com a desert i no es podrà procedir a l’adjudicació directe, però si a l’utilització del procediment 
negociat, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment. 
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 de 
Procediment Administratiu Comú. 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Atès quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació 
aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local de conformitat amb la Disposició 
Addicional Segona i l'article del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Declarar deserta la licitació del contracte de gestió, explotació i manteniment de les 
instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda, mitjançant concessió. 
 
Segon.-  Encarregar a la secretària interventora de l’Ajuntament de Breda l’elaboració d’un informe 
jurídic i econòmic del procediment a seguir. 
 
Tercer.-  Publicar el present acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Breda. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.6. Aprovar una aportació econòmica al Concurs lit erari de la Selva Sud 2015. 
 
Antecedents 
Des de l’Àrea de Joventut, juntament amb els municipis de Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, 
Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu, s’organitza el Concurs literari juvenil de la Selva Sud 2015. 
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Amb les bases següents: 
 
“Modalitat i temàtica: 
 
La modalitat serà de prosa i vers amb temàtica lliure 
Es valorarà especialment que l’acció o els personatges formin part del territori de la Selva Sud 
 
Participants i característiques 
 
Categoria A:  de 15 a 20 anys (nascuts entre 2000 i 1995) 
Categoria B: de 21 a 30 anys (nascuts entre 1994 i 1985) 
 
Podran participar en el concurs totes aquelles obres de narrativa originals que estiguin escrites en català i que compleixin les 
bases del concurs 
 
El concurs és obert a qualsevol persona que estigui empadronada a Breda, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, Riells i 
Viabrea o Sant Feliu de Buixalleu a partir de l’1 de gener de 2014. 
 
El fet de participar en aquest concurs literari no impedeix la presentació del mateix treball en altres concursos literaris. 
 
Només es podrà presentar un treball per cada modalitat. 
 
EXTENSIÓ 
 
Poesia:  

• Mínim 20 versos i màxim 100, ja sigui en un poema o en un recull de poemes. 
• DIN A4  a una sola cara. 
• Amb un cos de lletra de 12 i amb 1,5 d’espai. 

 
Poesia:  

• Màxim 8 fulls de DIN A4. 
• DIN A4  a una sola cara. 
• Amb un cos de lletra de 12 i amb 1,5 d’espai. 

 
PREMIS 
 
Categoria A: modalitat POESIA,  premi de 200€ 

modalitat PROSA,  premi de 200€ 
    

Categoria B: modalitat POESIA, premi de 200€ 
modalitat PROSA, premi de 200€    

 
Per obtenir qualsevol dels premis cal que l’autor/a de l’obra sigui present en l’acte de lliurament o bé que hi hagi una altra 
persona en representació seva. En cas contrari el premi serà lliurat a l’autor/a següent amb més puntuació. 
 
PRESENTACIÓ  
 
El treball serà presentat amb 6 còpies. Cada còpia ha de portar el títol de l’obra, la categoria i un pseudònim a cada una de les 
còpies.  
Les còpies s’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar: 

1. El títol de l’obra  
2. La categoria (A o B) 
3. Modalitat de participació (poesia o prosa) 
4. El pseudònim de l’autor/a  

 
A dins s’hi adjuntarà un altre sobre per distingir-ne l’autor, amb el títol de l’obra, la categoria i el pseudònim, a l’interior del qual 
hi constaran les dades personals:  

1. Nom i cognoms de l’autor/a  
2. Fotocopia del DNI 
3. Telèfon de contacte 
4. Correu electrònic  

 
Llocs i terminis de lliurament 
 
Termini: fins al dia 3 d’abril de 2015 a les oficines de qualsevol  ajuntament de la Selva Sud 
 

• Breda: de dilluns a divendres de 8h a 15h a l’OAC 
• Fogars de la Selva: de dilluns a divendres de 8h a 15h i divendres de 15h a 19h 
• Hostalric: al IPUNT el dilluns de 15 a 19h i de dimarts a divendres de 9 a 13h 
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• Massanes: de dilluns a divendres de 9h a 14h i dijous de 16h a 18:30h 
• Riells i Viabrea: de dilluns a divendres de 9h a 14h, el dimarts de 17h a 19h i el dissabte de 10h a 13h 
• Sant Feliu de Buixalleu: de dilluns a divendres de 9h a 15h i el dimarts de 16h a 20h 

 
Veredicte i lliurament de premis  
 
El veredicte es farà públic just abans del lliurament de premis el dijous 23 d'abril a la plaça dels Bous d'Hostalric a les 1 9h 
(en cas de pluja l’acte es realitzarà tot al Centre Cultural Serafí Pitarra) 
 

• El jurat està format per persones enteses en literatura els noms de les quals es donaran a conèixer en el mateix acte 
entrega de premis. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist  que pugui sorgir. En qualsevol cas, el seu 
veredicte serà sempre inapel·lable 

• El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis quan no hi hagi participació i/o manqui qualitat en els treballs 
presentats 

• L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes bases.  
• El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.  

 
L’Ajuntament de Breda, dins les possibilitats pressupostàries, té la voluntat de col·laborar en projectes 
dinamitzadors de la cultura i potenciadors de la lectura i els treball literaris entre el jovent i la mainada, 
per això es preveu concedir un ajut econòmic al Concurs literari juvenil Selva Sud 2015, de 200,00€. 
 
Legislació aplicable 
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.  
Article 53 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 la concessió d’una ajut econòmic de 200,00€ al Concurs literari de la Selva Sud 
2015. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa per quantia de 200,00€, imputant-la a la partida pressupostària número 
920 226.0907, del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord 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. 
 
 
3.7. Aprovar el pressupost per a la prestació del s ervei de neteja del Centre de Serveis per a la 
gent gran. 
 
Antecedents 
El novembre de 2014 es va posar en funcionament la Plataforma de serveis rurals polivalents del 
municipi de Breda. 
 
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 l’adquisició següent d’acord 
amb el pressupost presentat que a continuació es detalla:  
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
CESPA SA 
Ferrovial servicios 

A82741067 Neteja de la PSRP de 
Breda 

920 227.00 9.663,68 € anuals 
7.634,31€ + 2.029,37€ d’IVA) 
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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 acorda per unanimitat dels membres presents l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a l’adquisició del material que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en 
l’aplicació del pressupost de l’any 2015. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
CESPA SA 
Ferrovial servicios 

A82741067 Neteja de la PSRP de 
Breda 

920 227.00 9.663,68 € anuals 
7.634,31€ + 2.029,37€ d’IVA) 

 
Segon.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.8. Autoritzar el pas i aprovar la col·laboració e n el desenvolupament a la dotzena Marxa 
Ciclista Internacional “Terra de l’Aigua”. 
  
Antecedents 
En data 11 de febrer de 2015, amb registres d’entrada 287 i 288, el Club Ciclista Riells i Viabrea, 
organitzador de la Marxa Ciclista Internacional “Terra de l’Aigua”, ha sol·licitat que s’autoritzi pel pas 
de la cursa pel municipi, es permeti la col·laboració per part de la Guàrdia Municipal de Breda per 
coordinar-ne el desenvolupament i un ajut econòmic per a la correcta organització de l’esdeveniment, 
que es vol celebrar el dia 3 de maig de 2015. 
 
La sol·licitud s’ha presentat acompanyada d’un detall de l’horari en què es preveu que el pas de la 
cursa afecti al municipi així com un detall del recorregut i punts d’avituallament. 
 
Esdeveniments d’aquest tipus resten subjectes a la concessió d’un permís per part del Servei Català 
de Trànsit. 
 
Atesa la trajectòria de la cursa i el caràcter festiu que un esdeveniment així pot representar pel 
municipi. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Autoritzar el pas de la dotzena marxa cicloturista “Terra de l’Aigua” pel municipi de Breda, el 
dia 3 de maig de 2015. Sempre que el Club Ciclista Riells i Viabrea, organitzador de l’esdeveniment, 
tingui concedit el permís necessari per part del Servei Català de Trànsit i ens n’hagi fet arribar una 
còpia. 
 
Segon.-  Permetre la col·laboració de la Guàrdia Municipal de Breda en la coordinació del 
desenvolupament de la cursa, en el seu pas pel municipi de Breda.  
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Tercer.-  Denegar la concessió d’un ajut econòmic Club Ciclista Riells i Viabrea, atesa la no condició 
d’entitat municipal bredenca. 
 
Quart.-  Comunicar el present acord a la Guàrdia Municipal de Breda pel seu coneixement i als 
efectes pertinents. 

 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Club Ciclista Riells i Viabrea. 
 
Sisè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.9. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per treballs a realitzar al 
Centre Cultural Els Forns de Breda. 
 
Antecedents 
Atès que és necessari la instal·lació de resistències calefactores al Centre Cultural Els Forns de 
Breda. 
 
L’empresa Brecubat SL ha presentat un pressupost de 663,61,-€ + 139,36,-€ d’IVA 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 663,61,-€ + 139,36,-€ d’IVA, 
per la instal·lació de resistències calefactores 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. 
 
 
3.10. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa  Construccions Josep Viader SL per 
treballs de recollida d’aigües pluvials a la Plaça Cal Batlle. 
 
Antecedents 
Atès que és necessari els treballs de recollida d’aigües pluvials a la Plaça Cal Batlle de Breda. 
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L’empresa Construccions Josep Viader SL ha presentat un pressupost de 3.968,00,-€ + 833,28,-€ 
d’IVA 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 Construccions Josep Viader SL de 3.968,00,-
€ + 833,28,-€ d’IVA, pels treballs de recollida d’aigües pluvials a la Plaça Cal Batlle de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
155.619.04 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. 
 
 
3.11. Aprovar la despesa d’instal·lació i derivada de la gestió del programa informàtic DRAG 
per la Guàrdia Municipal de Breda. 
 
Antecedents 
L’empresa DRAGCLIC SL, amb CIF B-65.001.893, ha presentat un pressupost per a la instal·lació del 
programa DRAG a les dependències de la Guàrdia Municipal de Breda. 
 
El pressupost inclou a part de la instal·lació els serveis següents: 

- Llicència per a tots els terminals fixes o mòbils que la prefectura determini, sempre que 
compleixin els requisits tècnics del programari. 

- Servei d’allotjament i manteniment de dades en els servidors de l’empresa. 
- Formació i manuals pels usuaris de la policia municipal. 
- Manteniment i actualitzacions del programa DRAG. 
- Suport d’ajuda remota a tots els usuaris sense cost addicional, tots els dies de l’any d’11:00h 

a 23:00h 
 
L’oferta econòmica presentada per l’empresa detalla: 

- Quotes mensual en promoció especial sense contracte de permanència. 
o Import net quota mensual PL Breda   152,00€ 
o IVA 21%        31,92€ 
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o Total quota mensual     183,92€ 
 
Valorades les aportacions i beneficis a les tasques a desenvolupar per la Guàrdia Municipal de Breda 
es considera molt oportú aprovar el pressupost presentat per l’empresa DRAGCLIC SL, amb CIF B-
65.001.893, que també detalla un període de prova d’un mes amb instal·lació, formació bàsica als 
usuaris i servei tècnic gratuïts. 
 
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.-  Aprovar la despesa mensual d’instal·lació i derivades del programa DRAG, per tal que es 
pugui implantar a les dependències de la Guàrdia Municipal de Breda (incloent terminals fixes i 
mòbils), segons el detall següent: 
 

- Quotes mensual en promoció especial sense contracte de permanència. 
o Import net quota mensual PL Breda   152,00€ 
o IVA 21%        31,92€ 
o Total quota mensual     183,92€ 

 
Segon.-  Autoritzar el càrrec de la depesa de 183,92€/mensuals a la partida pressupostària 920 
227.88 anualitat 2015. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a l’empresa DRAGCLIC SL i a la Guàrdia Municipal de Breda pel 
seu coneixement i als efectes pertinents. 
 
Quart.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4. PERSONAL 
 
4.1. Reconeixement trienni 
 
Antecedents 
En data 16 de febrer de 2015, amb registre d’entrada número 332, auxiliar administrativa de 
l’Ajuntament de Breda, ha sol·licitat el reconeixement d’un nou trienni pels serveis prestats a 
l’Ajuntament. 
 
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 el febrer de 2012 al febrer de 
2015, administrativa  auxiliar de l’Ajuntament de Breda. El pagament d’aquest import es farà efectiu 
amb càrrec al capítol 1 del pressupost 2015, a partir del mes de febrer 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 febrer.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
Quart.- Enviar certificat del present acord a Gestió Girona, a fi que facin efectiu l’esmentat acord a 
partir de la nòmina del mes de febrer de 2015. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.2. Reconeixement trienni  
 
Antecedents 
En data 27 de febrer de 2015, amb registre d’entrada número 453, Guàrdia municipal de l’Ajuntament 
de Breda, ha sol·licitat el reconeixement d’un nou trienni pels serveis prestats a l’Ajuntament. 
 
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 al Sr. Jesús Rovira, Guàrdia municipal de l’Ajuntament de Breda, del 16 
de desembre de 2011 al 16 de desembre de 2014. El pagament d’aquest import es farà efectiu amb 
càrrec al capítol 1 del pressupost 2015. 
 
Segon.- Reconèixer els triennis pendents d’abonar corresponents al període comprès entre el 16 de 
desembre de 2014 al 16 de febrer de 2015. El pagament d’aquest import es farà efectiu amb càrrec al 
capítol 1 del pressupost 2015, a partir del mes de març de l’ any en curs.   
 
Tercer.-  Augmentar la retribució bàsica de la interessada, pel concepte de trienni, consistent en la 
quantia establerta pel seu grup de classificació professional. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
Cinquè.-  Enviar certificat del present acord a Gestió Girona, a fi que facin efectiu l’esmentat acord a 
partir de la nòmina del mes d’octubre de 2014. 
 
Sisè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord 
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4.3. Aprovar adhesió al Pla Agrupat de Formació Con tinua de l’ACM i Comarques i les 
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Con sells Comarcals de la demarcació de 
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, U GT i CSI-F. 
 
Antecedents  
En data 16 de febrer de 2015 amb núm. de RE 337, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de 
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F, va fer arribar el document per 
l’adhesió al Pla agrupat de Formació Continua 2015 amb la finalitat d’obtenir recursos per a la 
formació del personal funcionari i laboral dels ens locals. 
 
Per tal que el personal sigui beneficiaria de les accions formatives subvencionades, que es 
desenvolupen cada any, cal que es formalitzi l’adhesió al pla Agrupat. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 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’adhesió al Pla agrupat de Formació Continua 2015 de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la 
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.4. Convocatòria i bases per a la selecció, en règ im d’interinitat, d’una plaça de vigilant 
municipal i constitució d’una borsa de treball. 

 
Tenint en compte l’existència de raons que exigeixen la necessària i urgent cobertura de la vacant de 
la plaça de vigilant municipal, Escala d’Administració Especial, Grup E, Nivell 11, de la plantilla de 
personal funcionari d’aquesta Corporació, amb caràcter d’interinitat per a la cobertura temporal de la 
plaça degut a la Comissió de Serveis del seu titular. 
Així mateix es considera necessària la constitució d’una Borsa de treball per a cobrir possibles 
incidències de personal de la seva categoria. 
 
Atès que mitjançant decret núm. 258/2011 de configuració de la Junta de Govern Local i delegacions 
de l’Alcalde en aquest òrgan, es resol, entre d’altres, delegar a favor de la Junta de Govern la facultat 
d’aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i pels concursos de 
provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries.  
 
Legislació aplicable 
� Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
� Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
� Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un text únic de la 

Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
� Articles 282 i següents 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. 
� Articles 6 a 8 i 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
� Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en 
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el processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 

� Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 
� Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local. 
� Articles 128 i 133 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 
� Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles i els programes mínims 

a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió en règim d’interinitat 
d’un plaça de vigilant municipal integrat a l’Escala d’Administració Especial, Grup E, Nivell 11 de la 
plantilla de l’Ajuntament, i constituir una borsa de treball, en els termes en que consten en l’expedient. 

 
Segon.- Convocar les proves selectives per a la provisió de la plaça abans referenciada. 

 
Tercer.-  Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el taulell 
d’edictes de l’Ajuntament i en un diari de gran difusió.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
  
 
5. AUTORITZACIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS 
 
5.1. Autorització d’ús d’instal·lacions municipals al Sr. Guillem Castro Planas per a la 
realització del VIII Campus de Futbol a la Vila de Breda. 
  
Antecedents 
Amb data 25 de febrer de 2015 es presenta per part del Sr. Guillem Castro Planas, amb DNI 
79304464G, sol·licitud per a l’ús de determinats béns de domini públic per a la realització del VIII 
Campus de Futbol a la Vila de Breda del 29 de juny al 31 de juliol de 2015 amb horari de 9 a 13 
hores. 
 

Les instal·lacions municipals que es requereixen son les següents: 
- Camp de futbol (vestuaris i camp) 
- Petanca de darrere la piscina 
- Piscines de 12h a 13h 
- En cas de pluja, algun espai tancat (pavelló, centre cívic...) 

 
Atès que l’Ajuntament de Breda té interès en promocionar l’esport al municipi, i és titular de les 
instal·lacions municipals l’ús de les quals es sol·licita 
 
Vist l’informe emès per la secretària interventora de l’Ajuntament de data 18 de març de 2015, en 
relació a la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
Legislació aplicable 
L’article 92 de la llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
Els articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
El decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys que estableix els requisits mínims que aquestes activitats han de 



 

 
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 

16

complir necessàriament per i durant la seva realització i les obligacions de la persona responsable de 
l’activitat. 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
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.-  Autoritzar l’ús de les següents instal·lacions esportives municipals: 
 

- Camp de futbol (vestuaris i camp) 
- Petanca de darrere la piscina 
- En cas de pluja, algun espai tancat (pavelló, centre cívic...) 

 
Demanades pel Sr. Guillem Castro Planas, amb DNI 79304464G per a l’organització d’un campus de 
futbol del 29 de juny al 31 de juliol de 2015 amb horari de 9 a 13 hores. En tot moment es respectarà 
la normativa d’us del local, i qualsevol altra normativa a la que estigui subjecte el desenvolupament 
de l’activitat. 
 
Segon.-  Autoritzar l’ús de les següents instal·lacions esportives municipals: 
 

- Piscines municipals 
 

Demanades pel Sr. Guillem Castro Planas, amb DNI 79304464G per a l’organització d’un campus de 
futbol del 29 de juny al 31 de juliol de 2015 amb horari de 12 a 13 hores. En tot moment es 
respectarà la normativa d’us del local, i qualsevol altra normativa a la que estigui subjecte el 
desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer.-  La gestió i organització del campus de futbol i de les corresponents activitats és a càrrec de 
l’interessat, el qual ha d’aportar tots els materials, instruments i elements necessaris per al correcte 
funcionament del campus, atenent que l’activitat serà exercida en tot moment amb indemnitat per 
l’Ajuntament. L'entitat organitzadora o l'entitat promotora haurà de contractar una assegurança 
d'accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim de 3.005,06 
euros en cas de mort i un capital mínim de 6.010,12 euros per invalidesa per accident. 
 
L'entitat organitzadora o l'entitat promotora té l'obligació de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de temps lliure 
amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre. La 
Generalitat de Catalunya podrà actualitzar anualment els límits fixats als dos apartats anteriors 
mitjançant un decret. En cas que l'entitat organitzadora o promotora de l'activitat estigués federada o 
formés part d'un moviment o associació podran ser aquestes federacions, moviments o associacions 
les que formalitzin els contractes d'assegurances esmentades. 
 
Quart.-  El servei de neteja, manteniment i conservació ordinària d’aquestes instal·lacions durant la 
realització del casal d’estiu és a càrrec de l’interessat. 
 
Cinquè.-  Sol·licitar al Sr. Guillem Castro Planas la presentació a l’Ajuntament abans de l’inici de 
l’activitat, de la documentació explicativa pel que fa als grups inscrits, horaris i programació, així com 
la documentació de l’apartat tercer. 
 
Sisè.-  Comunicar a l’interessat que aquesta activitat resta subjecta a la normativa reguladora dels 
casals d’estiu i en concret al Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació 
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 
 
Setè.- Notificar el present acord a l’interessat. 



 

 
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 

17

 
Vuitè.-  Notificar el present acord a l’empresa de neteja. 
 
Novè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.2. Aprovar el text de l’annex al Contracte d’arre ndament del local conegut com a 
dependència de l’Antic Cafè Vell, així com els anne xos de la cuina i antiga secretaria del Cercle 
Bredenc situat al carrer Nou, número 3 del municipi  de Breda. 
 
Antecedents 
En data 1 de març de 2007 es va signar contracte d’arrendament de local per ús diferent del de 
l’habitatge habitual i permanent, entre l’ajuntament de Breda i l’entitat Cercle Bredenc. L’objecte del 
contracte és l’arrendament per 50 anys del local conegut com a dependència de l’Antic Cafè Vell, així 
com els annexos de la cuina i antiga secretaria del Cercle Bredenc, situats a la primera planta de 
l’edifici situat al C/ Nou número 3 del municipi de Breda. 
 
L’article Onzè del referit contracte inclou com a causa de resolució del contracte, les previstes a 
l’article 27.2 del la LAU, entre les quals es troba el sotsarrendament o la cessió inconsentits. 
 
Atès que l’Ajuntament de Breda es proposa la cessió de part del local situat al C/Nou número 3 de 
Breda al Departament d’Ensenyament amb l’objecte de poder portar a terme durant el curs 2015-2016 
les classes de primer d’Educació Secundària Obligatòria, en els termes assenyalats en el Conveni 
que es signarà a l’efecte entre l’Ajuntament de Breda i el Departament d’Ensenyament. 
 
En base als antecedents relacionats, es proposa l’aprovació i posterior signatura d’un annex al 
contracte d’arrendament de data 1 de març de 2007 per a poder cedir l’ús del local conegut com a 
dependència de l’Antic Cafè Vell, així com els annexos de la cuina i antiga secretaria del Cercle 
Bredenc, situats a la primera planta de l’edifici situat al C/ Nou número 3 del municipi de Breda al 
Departament d’Ensenyament. 
 
Legislació aplicable  
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local. 
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per 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 el text de l’annex al contracte d’arrendament del local situat al carrer nou número 3 
del municipi de Breda per ús diferent d’habitatge habitual i permanent i que literalment diu: 
 
“REUNITS 
 
Reunits a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Breda, a les ___ hores del dia____________________.  
D’una part, el Sr. ______________, major d’edat, veí de 17400 Breda (Girona), amb domicili al carrer __________ número 
____ i DNI núm. ________________,  
D’altra part, el Sr. Jordi Iglesias Salip, Alcalde-President de l’Ajuntament de Breda, amb DNI número 40.290.996-X 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, el Sr. __________________, major d’edat, veí de 17400 Breda (Girona), amb domicili al carrer _______________ 
i DNI núm. _____________, intervé en nom i representació de l’Associació denominada CERCLE BREDENC, amb domicili a 
17400 Breda (Girona), C/ Nou núm. 3, inscrita amb el nombre 87, Secció 1ª al Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya i amb CIF G17073966, en la seva condició de President, càrrec pel que fou nomenat a l’Assamblea General 
Ordinària de soci celebrada el dia _______________________. 
 
D’altra part, el Sr. Jordi Iglesias Salip, amb DNI número 40.290.996-X, intervé com a Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Breda,  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat i legitimació que calen per aquest acte. 
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EXPOSEN 
 
Que l’associació denominada CERCLE BREDENC és propietària del local situat al C/Nou número 3 del municipi de Breda. 
Que en data 1 de març del 2007 es va signar el contracte per a l’arrendament del local conegut com a dependència de l’Antic 
Cafè Vell així com els annexos de la cuina i antiga secretaria del Cercle Bredenc, situats a la primera planta de l’edifici situat al 
C/ Nou número 3. 
Que l’esmentat contracte contempla com a causa de resolució contractual el sotsarrendament o la cessió inconsentits. 
Que l’Ajuntament de Breda es proposa la cessió de part del local situat al C/Nou número 3 de Breda al Departament 
d’Ensenyament amb l’objecte de poder portar a terme les classes d’Educació Secundària Obligatòria, en els termes 
assenyalats en el Conveni que es signarà a l’efecte entre l’Ajuntament de Breda i el Departament d’Ensenyament. 
Per això, en virtut de les seves competències i en la representació que ostenten lliure i espontàniament atorguen els següents  
 
PACTES 
 
Primer.- L’arrendador autoritza a l’arrendatari a cedir les dependències que figuren en els plànols annexes i situades al local 
del C/Nou número 3, al Departament d’Ensenyament per a portar a terme les classes d’Educació Secundària Obligatòria, en els 
termes assenyalats en el Conveni que es signarà a l’efecte entre l’Ajuntament de Breda i el Departament d’Ensenyament. 
 
Segon.- El local es destinarà, a més dels usos autoritzats en el coveni signat en data 1 de març de 2007, a ser utilitzat pel 
Departament d’Ensenyament per impartir classes als alumnes d’ESO durant l’horari lectiu. 
 
Tercer.- Aquest annex al contracte de data 1 de març de 2007 entrarà en vigor i serà efectiu des de la data de la seva 
signatura. 
 
Quart.-  La vigència dels presents pactes finalitzarà el dia 1 de setembre de 2016 i es prorrogarà automàticament per períodes 
successius d’un any a no ser que alguna de les parts s’oposi a la seva pròrroga. 
 
Cinquè.-  L’import de la renda pactada en el contracte de 1 de març de 2007 no es modifica com a conseqüència de la 
signatura d’aquest annex i per tant es mantindrà en els mateixos termes establerts al pacte quart del contracte d’arrendament 
signat en data 1 de març de 2007. 
 
I, un cop llegit i trobat conforme i, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ho signen per triplicat en el 
lloc i efectes en començar esmentats.” 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’associació denominada el Cercle Bredenc per procedir a la 
signatura de l’annex al contracte. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament juntament amb el contracte i annexes 
degudament signats. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
5.3. Ús de del camp de futbol 7 de terra per a dese nvolupar la tasca de destrador caní a càrrec  
 
Antecedents 
Atès que destrador amb número de llicència 252/2012 de l’ANACP, ha sol·licitat l’ús de del camp de 
futbol 7 per a desenvolupar aquesta tasca, durant els dissabtes d’11 a 12:30h i algun dissabte de 17 a 
18h a partir de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2015.  
 
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.  
 
 



 

 
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 

19

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.-  Atorgar una llicència d’ocupació temporal a precari per a usar el recinte del camp de futbol 7 
destrador amb número de llicència 252/2012 de l’ANACP, per a desenvolupar la tasca de destrament 
caní, els dissabtes d’11 a 12:30h i algun dissabte de 17 a 18h a partir de l’1 de març fins el 31 de 
desembre de 2015.  
 
Segon.-  Comunicar aquesta resolució a la Unió Esportiva Breda i a la resta d’interessats pel seu 
coneixement i als efectes corresponents. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
6.1. Resolució de l’expedient de responsabilitat pa trimonial: Exp. Núm. 03/2014 
 
Antecedents 
En data 22 de setembre de 2014 i RE 1659, presenta reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
aquets Ajuntament en base als següents fets: el dia 18 de setembre de 2014 al sortir de casa seva 
del carrer St. Francesc 16, a la vorera, va ensopegar amb un panot mal posat al costat d’una sortida 
de gas natural (segons fotografia aportada), va caure i es va trencar la ròtula causant-li la baixa i la 
recuperació. 
 
En data 6 d’octubre de 2014 i mitjançant acord de Junta de Govern Local, s’admet a tràmit la 
demanda de responsabilitat patrimonial presentada, es nomena instructor del procediment i es 
requereix per a que complementi la instància presentada fent constar, com a mínim, els punts 
següents: 
- L’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si és possible. Acompanyat dels documents 
que determinin l’import dels perjudicis. 
- La reclamació s’acompanyarà de les al·legacions, documents i informacions que es considerin 
convenients i de la proposició de prova, tot concretant els mitjans que pretén fer servir el reclamant. 
Cal tenir en compte que el reclamant ha de demostrar la relació de causalitat entre el funcionament 
del servei públic i els perjudicis causats, és a dir, en aquest cas, que el perjudici és conseqüència d’un 
panot mal posat al costat d’una sortida de gas natural (segons fotografia aportada). 
- Presentar una declaració per escrit dels testimonis presencials a fi que posin de manifest les 
circumstàncies dels fets. 
 
En data 24 d’octubre de 2014 i mitjançant RE 1923 es presenta escrit d’ampliació i complement de 
reclamació de responsabilitat patrimonial per part. 
 
Aquest instructor extreu com a conclusió que no correspon acceptar la reclamació presentada atès 
que no queden els fets suficientment provats, no hi ha informe dels guàrdies municipals ni tampoc 
s’acredita l’existència d’un nexe causal entre el funcionament del servei públic i els perjudicis causats. 
Els fets van succeir a les 14:45 hores, és a dir, a plena llum del dia, en la mateixa vorera on aquesta 
persona resideix, per tant en un lloc de pas habitual i el qual coneix perfectament. Es pot concloure en 
aquest cas, que el fet podria haver-se produït degut a una falta de diligència o d’atenció ja que es 
trobava transitant un recorregut habitual pel qual passa repetitivament. Es considera que els fets es 
podrien haver produït per una falta de diligència o d’atenció, segons l’experiència comuna. Per tant és 
procedent desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial a l’entendre que el nexe causal 
entre el funcionament del servei públic i el dany sofert està trencat. 
 
Cal fer esment de la Sentència número 165/2007, del Jutjat del Contenciós Administratiu 2 de 
Càceres de 27 de setembre de 2007, rec.200/2007, lligada amb la Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Castella i Lleó de 12 de setembre de 2005, que conclou que la prestació per l’ 
Administració d’un determinat servei públic i la titularitat d’aquella de la infraestructura material per a 
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la seva prestació no implica que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les 
Administracions Públiques converteixi a aquestes en asseguradores universals de tots els riscos amb 
l’objectiu de preveure qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa per els administrats que pugui 
produir-se amb independència de l’actuar administratiu perquè del contrari es transformaria aquell en 
un sistema providencialista no contemplat en el nostre ordenament jurídic.       
 
Legislació aplicable 
Article 106.2 de la Constitució Espanyola.  
Article 54 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Articles 139 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, per la qual es regula el règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.  
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, per el que s’ aprova el Reglament dels procediments de les 
Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  No reconèixer el dret a rebre una indemnització com a conseqüència dels fets succeïts el 18 
de setembre de 2014, quan, al sortir de casa seva del carrer St. Francesc 16, a la vorera, va 
ensopegar amb un panot mal posat al costat d’una sortida de gas natural; en no existir la relació de 
causalitat entre el funcionament del servei públic el dany produït, d’acord amb la motivació exposada 
en els antecedents obrants en aquesta proposta de resolució.  
 
Segon.-  Comunicar la present resolució als interessats i atorgar un període d’audiència de quinze 
dies, per tal de manifestar les al·legacions, queixes o manifestacions front la present proposta de 
resolució dictada per l’ instructor.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
  
7. BENESTAR SOCIAL 
 
7.1. Autoritzar una campanya de captació de socis p er Creu Roja 
 
Antecedents 
En data 12 de febrer de 2015, amb registre d’entrada 298, la Creu Roja va sol·licitar l’autorització per 
permetre que un grup de col·laboradors de la Creu Roja puguin portar a terme un campanya de 
captació de socis/es pels carrers del municipi de Breda, durant els propers mesos. 
 
Atesos els motius exposats en la sol·licitud i el compromís pres per la Creu Roja de notificar la 
planificació dels dies i horaris, així com el nombre de persones que recorreran els carrers de la nostra 
vila. 
 
En suport de la tasca realitzada per la Creu Roja i la voluntat municipal de col·laborar-hi en el que 
sigui possible. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar que un grup de col·laboradors de la Creu Roja puguin portar a terme un campanya 
de captació de socis/es pels carrers del municipi de Breda, durant els propers mesos. 
 
Segon.- Requerir a la Creu Roja d’Arbúcies el compliment del compromís de notificació de la 
planificació dels dies i horaris, així com el nombre de persones que recorreran els carrers de la nostra 
vila. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la Creu Roja d’Arbúcies. 
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Quart.- Comunicar el present acord a la Guàrdia municipal i l’OAC de Breda pel seu coneixement i als 
efectes pertinents. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
8. CULTURA 
 
8.1. Aprovar solució PuntXarxa per a Biblioteques 
 
Antecedents 
Vista i exposada la problemàtica que suposa una wifi amb accés il·limitat d’usuaris a la biblioteca, 
s’ha optat per demanar a la Central de Biblioteques de Girona el programari gratuït del què disposen, 
el PuntXarxa. 
 
PuntXarxa és una solució global que permet gestionar còmodament el funcionament dels ordinadors 
d’accés públic, l’accés Wi-Fi per a dispositius mòbils dels propis usuaris i també una plataforma que 
millora i amplia les possibilitats dels ordinadors del telecentre.  
 
Legislació aplicable 
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.  
Article 53 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 instal·lació del sistema PuntXarxa als ordinadors del telecentre de la Biblioteca 
Municipal. Cost assumit íntegrament per a la Central de Biblioteques de Girona, amb el suport de la 
Diputació de Girona. 
 
Segon.- 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                   Jordi Iglesias i Salip 


