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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 13JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13-07-2015 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:30 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen  
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas 
Eva Andrés Masó 
Josep Amargant Argemí 
 
Regidors convidats 
Núria Marès de las Heras 
Samuel Torres Torrent 
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 12JG2015 (29-6-2015) 
2. Donar compte  

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

3.1. Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal per l’estiu 2015 en el municipi de Breda Exp.- 1/2015. 
3.2. Aprovar el contracte de prestació de serveis artístics del grup d’havaneres Alta Mar. 
3.3. Aprovar el contracte de prestació de serveis artístics de la Cobla Bisbal Jove 
3.4. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments  
3.5. Aprovar pressupost per pintar a la zona de primària de l’Escola de Breda. 
3.6. Aprovar la liquidació provisional d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al segon 
trimestre de 2015 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda. 
3.7. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments. Neteja de les 
instal·lacions esportives. 
3.8. Aprovar el contracte de prestació de serveis artístics de la Cobla Montgrins 
3.9. Aprovar el contracte de prestació de serveis artístics de l’Orquestra Montgrins 

4. Salut 
4.1. Aprovar la memòria tècnica referent als treballs per a la minoració del risc de legionel·losi 
en el sistema de producció i distribució d’aigua calenta sanitària als vestidors del Camp 
d’esports municipal i sol·licitar pressupostos. 

5. Governació 
5.1. Autoritzar el pas de la “XXIV Marxa cicloturista Vila de Pineda Memorial Fabri Hernàndez” 
pel municipi de Breda. 

6. Expedients 
6.1. Incoació d’expedient 1/2015 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda 
en sessió ordinària a les 20:30 hores del dia 13 de juliol 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 12JG2015 DE  29 
DE JUNY 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 29 de juny 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 27 de juny al 10 de juliol de 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
259 29/06 Configuració de la JGL i delegacions de l'Alcalde en aquest òrgan 
260 30/06 Aprovació ingressos de dret públic, servei gestió tributària 
261 30/06 Aprovació liquidació gestió tributària abr-mai_2015 
262 30/06 Exp. Urbanístic 43/2015 
263 30/06 Exp. Urbanístic 44/2015 
264 01/07 Incoació expedient d'ordre d'execució per neteja de parcel·la del C/ Lleida 33 
265 01/07 Aprovar ADO factures electròniques juny-2015 
266 03/07 Aprov. resta despeses Agermanament Breda 
267 03/07 Aprovar ADO factures juny-2015 
268 03/07 Delegar en el regidor Sr Jaume Anglada Sarsanach la celebració del Matrimoni Civil 
269 06/07 Reintegrament taxa abonament familiar mensual juny_juliol  

270 07/07 pagament a Comunitat de Veïns C/ Dolors Callol lloguer de taules i cadires ( Veinat Camp de 
Futbol vell) 

271 07/07 Convocatoria info ple 13/6 
272 07/07 Cercle Bredenc 2 lloguers juliol i altres 

273 07/07 
Aprovar la liquidació provisional del Matrimoni Civil en la sala de plens d'aquest Ajuntament el 
dia 18/7/2015 a les 12 h 

274 07/07 convocatòria info ple extraordinari 13/7 

275 09/07 
Incoació expedient d'ordre d'execució per neteja de parcel·la del C/ St. Pere 18 
Exp. núm. 02/2015 

276 09/07 Incoació expedient d'ordre d'execució per neteja de parcel·la del C/ Capellans 12 
Exp. núm. 03/2015 

277 09/07 Incoació expedient d'ordre d'execució per neteja de parcel·la del C/ Mn. Cinto Verdaguer 1 
Exp. núm. 04/2015 

278 10/07 convocatòria ple extraordinari 15/7 
279 10/07 Aprovar liquidació taxa per celebració Matrimoni civil  

280 10/07 Nomenament de la secretaria accidental en períodes de vacances i absències de la 
secretaria titular de la Corporació 

 
 
 
 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 � NIF P1703000H 3 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

3. HISENDA 
 
3.1. Aprovar la concessió de bonificació o gratuïta t de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal per l’estiu 2015 en el municipi d e Breda Exp.- 1/2015. 
 
Antecedents 
L’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal de Breda, disposa que podran gaudir de les piscines municipals amb quota reduïda 
del 50% i/o de forma gratuïta, quan es doni el cas de situacions personals i/o familiars de caire socials 
greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis 
Socials de Breda.  
 
S’ha sol·licitat dos abonaments individuals de temporada per a dues de les seves filles menors. 
 
En data 8 de juliol de 2015 els SBAS de Breda han proposat la gratuïtat dels abonaments sol·licitats. 
 
Atès que el Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions esportives municipals estableix en 
l’article 41 Piscines municipals en l’apartat b) del que No es permet: 
 
“L’accés dels infants i joves menors de 12 anys, si no van acompanyats d’una persona major d’edat o 
formen part d’un grup o col·lectiu que accedeix a la instal·lació com a tal i amb la dotació de monitors 
que s’escau.” 
 
Es proposa la concessió d’un abonament familiar de temporada per tal que les menors puguin accedir 
a la piscina acompanyades d’un del seus progenitors. 
 
Legislació aplicable 
Article 6.3 de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal de Breda. 
Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions esportives municipals, aprovat definitivament en data 
10 d’abril de 2015. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar la concessió de gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal per l’estiu 2015 en el municipi de Breda, a la família. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per a la gestió de l’abonament 
familiar de temporada per als membres, que estan en edat de pagament, de la unitat familiar. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.2. Aprovar el contracte de prestació de serveis a rtístics del grup d’havaneres Alta Mar. 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una actuació d’havaneres el dia 6 de 
setembre de 2015. 
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El representant del grup d’havaneres Alta Mar, Sr. Carles Prieto Faus, amb DNI 46.118.916-Y, han 
presentat una proposta per a l’actuació del grup esmentat amb un cost total de 600,00€. 
 
Legislació aplicable  
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i 
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la 
consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, 
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es 
regeixen per el dret privat.  
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2015. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la contractació del grup Alta Mar per una actuació d’havaneres el dia 6 de setembre 
de 2015. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-226.09.05 
del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 600,00€. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al representant del grup Sr. Carles Prieto Faus, amb DNI 
46.118.916-Y. 
 
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. 
 
 
3.3. Aprovar el contracte de prestació de serveis a rtístics de la Cobla Bisbal Jove 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una audició de sis sardanes el dia 8 de 
setembre de 2015. 
 
El representant de l’Associació Musical Ball de Nit (AMBN), amb CIF G-65.246.753, Sr. Josep Bofill 
Molins amb DNI 40.359.243-Q, com a gestors de les actuacions de la Cobla Bisbal Jove, ha presentat 
una proposta per a l’audició de sis sardanes de la cobla esmentada amb un cost total de 875,00€. 
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Legislació aplicable  
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i 
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la 
consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, 
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es 
regeixen per el dret privat.  
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2015. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el contracte amb l’Associació Musical ball de Nit per l’actuació del dimarts 8 de 
setembre de la Cobla Bisbal Jove. L’actuació serà l’audició de sis sardanes i té un cost de 875,00€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-226.09.05 
del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 875,00€. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució de l’Associació Musical Ball de Nit (AMBN), amb CIF G-
65.246.753, Sr. Josep Bofill Molins amb DNI 40.359.243-Q, com a gestors de les actuacions de la 
Cobla Bisbal Jove. 
 
Quart.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.4. Aprovar els pressupostos menors per contractar  serveis i subministraments  
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar les següents contractacions 
d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen:  
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Hiper Escola Girona, s.l. B17421819 35 Taquilles  
Espai Jove – Institut 320_63201 1.199,96€ 

(iva inclòs) 

amazon.es (EuroDK)  
Pack 3 punts d’accés Wifi 
Espai Jove – Institut 320_63201 

200,19€ 
(iva inclòs) 
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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. 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del 
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments que es relacionen a continuació i 
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2015. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Hiper Escola Girona, s.l. B17421819 35 Taquilles  
Espai Jove – Institut 320_63201 1.199,96€ 

(iva inclòs) 

Amazon (EuroDK)  Pack 3 punts d’accés Wifi 
Espai Jove – Institut 320_63201 200,19€ 

(iva inclòs) 

 
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. 
 
 
3.5. Aprovar pressupost per pintar a la zona de pri mària de l’Escola de Breda. 
 
Antecedents 
Atès que és necessari pintar les aules de la zona de Primària de l’Escola de Breda degut al 
deteriorament de les mateixes amb el pas del temps. 
 
Atès que l’empresa Alsina i Fill SC Pintors ha presentat un pressupost de 10.865,-€ (sense IVA) per 
pintar a la zona de Primària de l’Escola de Breda. 
 
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 
2014. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.-  Aprovar el pressupost de 10.865,-€ (sense IVA) presentat per l’empresa Alsina i Fill SC 
Pintors per pintar a la zona de Primària de l’Escola de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
320.632.01 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. 
 
 
3.6. Aprovar la liquidació provisional d’Abastament s d’Aigua del Tordera S.L. referent al segon 
trimestre de 2015 de la concessió del servei d’aigu a i clavegueram al municipi de Breda. 
 
Antecedents 
En data 10 de juliol de 2015 i amb RE núm. 1783, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha 
presentat la liquidació provisional corresponent al segon trimestre de 2015, de la concessió del servei 
de l’aigua i clavegueram al municipi de Breda, per un import total de 8.358,52 €.  
 
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 provisional de la concessió administrativa presentada per Abastaments 
d’Aigua del Tordera S.L, corresponent al segon trimestre de 2015, per un import total de 8.358,52 €, 
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. i requerir el 
seu pagament de 8.358,52 €. 
 
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. 
 
 
3.7. Aprovar els pressupostos menors per contractar  serveis i subministraments. Neteja de les 
instal·lacions esportives. 
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar les següents contractacions 
d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen:  
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

DIBOSCH SL B17427618 
Compra productes de neteja de les instal·lacions 
esportives (CE/PP/PM) Press. 1220-1221-1222 342 021-10 

1.603,01€ 
(1.324,79€ + 278,22€ 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. 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del 
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments que es relacionen a continuació i 
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2015. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

DIBOSCH SL B17427618 Compra productes de neteja de les instal·lacions 
esportives (CE/PP/PM) Press. 1220-1221-1222 342 021-10 1.603,01€ 

(1.324,79€ + 278,22€ 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. Aprovar el contracte de prestació de serveis a rtístics de la Cobla Montgrins 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una audició de sardanes el dia 5 de 
setembre de 2015. 
 
Des de l’Associació cultural dos per quatre, amb CIF G-17.734.948, com a representants de La Cobla 
Montgrins, ha presentat una proposta per a l’audició de sardanes de la cobla esmentada amb un cost 
total de 1.660,00€. 
 
Legislació aplicable  
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i 
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la 
consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, 
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es 
regeixen per el dret privat.  
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
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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 contracte amb l’Associació cultural dos per quatre, amb CIF G-17.734.948, com a 
representants de La Cobla Montgrins per a una audició de sardanes el dia 5 de setembre per un cost 
de 1.660,00€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-226.09.05 
del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 1.660,00€. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució de l’Associació cultural dos per quatre, amb CIF G-17.734.948, 
com a representants de La Cobla Montgrins. 
 
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. 
 
 
3.9. Aprovar el contracte de prestació de serveis a rtístics de l’Orquestra Montgrins 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar un concert i ball de nit el dia 5 de 
setembre de 2015. 
 
Des de Promocions Artístiques Joan Planas SL, amb CIF B-17.344.433, com a representants de 
l’Orquestra Montgrins, ha presentat una proposta per a concert i ball de nit de l’orquestra esmentada 
amb un cost total de 8.034,40€. 
 
Legislació aplicable  
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i 
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la 
consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, 
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es 
regeixen per el dret privat.  
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
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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 contracte amb Promocions Artístiques Joan Planas SL, amb CIF B-17.344.433, 
com a representants de l’Orquestra Montgrins, per a concert i ball de nit de l’orquestra esmentada 
amb un cost total de 8.034,40€. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-226.09.05 
del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 8.034,40€. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució de Promocions Artístiques Joan Planas SL, amb CIF B-
17.344.433. 
 
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. SALUT 
 
4.1. Aprovar la memòria tècnica referent als trebal ls per a la minoració del risc de legionel·losi 
en el sistema de producció i distribució d’aigua ca lenta sanitària als vestidors del Camp 
d’esports municipal i sol·licitar pressupostos. 
 
Antecedents 
Des dels Serveis tècnics municipals s’ha redactat la memòria tècnica referent als treballs per a la 
minoració del risc de legionel·losi en el sistema de producció i distribució d’aigua calenta sanitària als 
vestidors del Camp d’esports municipal. 
 
Aquesta memòria detalla els treballs a realitzar en una primera fase, que són la substitució dels 
dipòsits acumuladors ACS i la instal·lació d’un bescanviador de plaques extern, amb adaptació dels 
circuits hidràulics a la sala tècnica, per un import de 19.987,57€ (IVA inclòs). 
 
Legislació aplicable  
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens 
locals.   
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 memòria tècnica, redactada pels Serveis tècnics municipals, referent als treballs 
per a la minoració del risc de legionel·losi en el sistema de producció i distribució d’aigua calenta 
sanitària als vestidors del Camp d’esports municipal. 
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Segon.- Sol·licitar a les empreses del municipi de Breda, que treballin en el camp de la lampisteria 
que presentin pressupostos d’execució de la memòria esmentada tenint en compte les especificitats i 
el pressupost establerts. 
 
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. 
 
 
5. GOVERNACIÓ 
 
5.1. Autoritzar el pas de la “XXIV Marxa cicloturis ta Vila de Pineda Memorial Fabri Hernàndez” 
pel municipi de Breda. 
 
Antecedents 
En data 26 de juny de 2015, amb registre d’entrada 1549, el Club Ciclista de Pineda de Mar ha fet 
arribar una sol·licitud d’autorització de pas pel terme municipal de Breda, el dia 20 de setembre, per a 
dur a terme la “XXIV Marxa cicloturista Vila de Pineda Memorial Fabri Hernàndez”.   
 
Un cop revisada la documentació aportada i vist el caràcter festiu que pot representar pel municipi un 
esdeveniment com aquest. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Autoritzar al Club Ciclista Pineda de Mar, el pas de la “XXIV Marxa cicloturista Vila de 
Pineda Memorial Fabri Hernàndez” pel municipi de Breda, el dia 20 de setembre de 2015, supeditat 
concessió dels permisos pertinents per part del Servei Català de Trànsit, del Parc Natural del 
Montseny i de la resta d’ajuntaments afectats. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a la Guàrdia Municipal de Breda. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
6. EXPEDIENTS 
 
6.1. Incoació d’expedient 1/2015 
 
Antecedents 
En data 13 de juliol de 2015, l’Agent TIP 014, membre del cos de la Guàrdia Municipal de Breda 
presenta els informes on es descriu: 

 
“Núm. Servei:  2718 
Servei dia:  10/07/2015 23:12  
Operador:  014  
Persona que comunica:  
Es persona a dependències el amb DNI núm. i domicili al carrer núm., tel., el qual manifesta que ahir la seva neta 
va ser mossegada per un gos a la cara, que la nena ja ha estat atesa pels serveis sanitaris corresponents i ja 
tenen part de lesions, igualment manifesta que la propietària del gos, no te el gos degudament vacunat , que és 
una veïna de Breda i que ja ha parlat amb ella, en principi manifesta que demà parlarà amb el veterinari per 
veure si la mossegada pot comportar perill d'algun tipus d'infecció, no volen denunciar els fets ni demanar danys, 
no més es volen assegurar de que el gos estigui bé de salut, segons el que els hi recomani el veterinari, tornaran 
a parlar amb nosaltres per si cal ficar al gos en quarantena. 
 
TIPs actuants: 014  
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Implicats:  
Núm. Servei:  2737 
Servei dia:  11/07/2015 16:00  
Operador:  014  
Persona que comunica:  
 
Es persona a dependències qui mitjançant, acredita ser la, amb domicili i, que la, és la mare de la nena, la qual 
va ser mossegada per un gos el passat Dijous dia 9 a la tarda a Breda, ( relacionat amb el servei núm. 2718 ). 
Que la, manifesta que la nena es troba bé encara que ha de fer seguiment sanitari , igual ment manifesta que  la 
propietària del gos és la, veïna de Breda amb domicili al carrer i que aquesta no ha presentat documentació de 
calendari de vacunes del gos, que donat aquest fet la, ha demanat consell al centre veterinari Mascots de la 
població i aquest ha recomanat que el gos es posi en quarantena, per la qual cosa s'obren aquestes diligències 
al respecte i restem a l'espera de fer les gestions pertinents amb la Sra. secretària Interventora de l'ajuntament el 
proper dilluns . 
 
TIPs actuants:  014  
Implicats: ” 
 
La menor d’edat va necessitar atenció sanitària i cura tòpica com a conseqüència de l’atac rebut pel 
gos. 
 
Vist el punt 2 de l’article 11 de l’Ordenança de Tinença d’Animals, publicada en el BOP de Girona 
número 12 de 17 de gener de 2013. 
 
Legislació aplicable 
L’article11 de l’Ordenança de Tinença d’Animals, publicada en el BOP de Girona número 12 de 17 de 
gener de 2013 disposa que: 
1.- Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals estan 
obligats a facilitar les dades de l’animal agressor. 
2.- Quan les autoritats sanitàries municipals ho creguin podran obligar a recloure l’animal agressor on 
estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació veterinària. 
3.- En el cas que l’animal tingui propietari, les despeses d’estada de l’animal a la canera aniran a 
càrrec seu. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Incoar expedient pels fets exposats, obligant a recloure l’animal agressor al domicili de la 
propietària perquè hi estigui durant 15 dies per observació veterinària. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la, al veterinari i al Cos dels guàrdies municipals. Tanmateix se’ls 
atorga un termini d’audiència de 15 dies hàbils per tal de poder manifestar quelcom que considerin 
convenient. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, 
aquesta acta.  
 
La secretària interventora      Vist i plau, 

 L’alcalde  
 
 
 
 
 
Maite Pérez Vicente                 Dídac Manresa Molins 


