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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 14JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 27-07-2015 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:40 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen  
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas 
Eva Andrés Masó 
 
Regidors convidats 
Núria Marès de las Heras 
 
Excusats 
Josep Amargant Argemí 
Samuel Torres Torrent 
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 13JG2015 (13-7-2015) 
2. Donar compte  

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

3.1 Aprovar el pressupost presentat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva per 
a l’actualització de les dades que figuren al Pla Multirisc de Protecció Civil 
3.2. Aprovar el contracte amb DEFY MUSIC SL per a l’actuació del grup musical 
STROMBERS 
3.3. Aprovar el contracte amb Festes SA per a l’actuació Millenium On TOUR 
3.4. Aprovar el patrocini del primer premi del 13è Concurs de Pintura Ràpida organitzat per 
l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda  
3.5. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Cantalozella per a l’edició del butlletí 
municipal. 
3.6. Aprovar la sol·licitud de subvenció de gestió del Museu Municipal Josep Aragay al 
Consell Comarcal de la Selva 
3.7. Aprovar la sol·licitud de subvenció del programa Pt10 de suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes de DIPSALUT 2015 
3.8. Donar compte de la petició formulada al Consell Comarcal de la Selva per a la inclusió 
del projecte de Breda al Programa Treball i Formació 2015 
3.9. Acceptar la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Escola Montseny, 
mitjançant conveni regulador, i autoritzar-ne el pagament. 
 

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 27 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.  
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  NÚMERO 13JG2015 DE  13 
DE JULIOL 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 13 de juliol 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 10 al 24 de juliol de 2015: 
 
NUM. DATA PROPOSTA 
281 13/07 Consell Comarcal Selva Bestreta de 75.000 euros 
282 13/07 EXP. 3/2015_modif. Crèdit per transf. entre partides de dif. vinculació jurídica 
283 14/07 pagaments bestreta nadal 2015 i 3 liquidacions i finiquitos piscines i biblioteca. 
284 14/07 31 factures mesos abril i maig 2015, fase P 
285 15/07 Convocatòria ple 20/7 
286 15/07 Exp. 4/2015 TC mateixa vinculació 
287 15/07 Atorgar la placa de gual número 373 per l’adreça impositiva Santa Anna 16 
288 17/07 Brecubat, s.l. 50 factures mes maig 2015 fase P 
289 17/07 Aprov. relació de drets del jun-2015 
290 17/07 pagament nòmina dia 20 juny 2015, 6 professors música 

291 21/07 Nomenar auxiliars tasques suport i assistencia membres actius persones AVPCB sense 
curs de formacio aprovat 

292 21/07 Aprov conveni i pagament 70% subvenció programa de reciclatge de llibre AMPA IES 
Vescomtat de Cabrera-Breda 

293 21/07 Aprov conveni i pagament 70% subvenció adquisició material informàtic Escola Montseny 
294 22/07 Aprovació liquidació gestió tributària jun-2015 
295 22/07 Autoritzar baixa Gual placa 23 i devolució proporcional import taxa 
296 22/07 Aprovar ADO factures finals juny-2015 
297 23/07 Requeriment documentació llicència activitat El Pati 
298 24/07 Aprovar ADO factures electròniques finals juny-2015 

 
 
 
3. HISENDA 
 
3.1. Aprovar el pressupost presentat pels serveis t ècnics del Consell Comarcal de la Selva per 
a l’actualització de les dades que figuren al Pla M ultirisc de Protecció Civil 
 
Antecedents  
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2015, va aprovar definitivament el 
Pla Multirisc del municipi de Breda, juntament amb els corresponents Annexos General i Manual 
d’implantació i manteniment del Pla. 
 
Degut als canvis dels responsables polítics en motius de les eleccions municipals 2015 es fa 
necessària l’actualització del Pla. 
 
Sol·licitat als responsables tècnics del Consell Comarcal de la Selva, en data 21 de juliol de 2015, 
amb registre 1889, es va donar entrada al document de Condicions tècniques i econòmiques del 
servei ofertat, el que preveu la modificació, incorporació i/o substitució dels càrrecs i persones 
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responsables que hagin variat en relació als noms, càrrecs i telèfons que figuren en el document 
homologat, i que estableix una taxa a meritar de 225,00€. 
  
Legislació aplicable 

• Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya. 
• Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 

l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
• 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. 
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Organització Comarcal de Catalunya. 
• Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 

l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la 
seva tramitació conjunta. 

 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Encarregar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva la modificació, incorporació 
i/o substitució dels càrrecs i persones responsables que hagin variat en relació als noms, càrrecs i 
telèfons que figuren en el document homologat. 
 
Segon.-  Aprovar les condicions tècniques i econòmiques del servei ofertat (Expdt. CCSelva. 
2015/585 Expdt. SSTT: 4615. Vr), amb un cost de 225,00€, amb càrrec a la partida pressupostària 
920 227_99 del pressupost 2015. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució al Consell Comarcal de la Selva i fer-los tramesa de la 
documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec. 
 
Quart.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.2. Aprovar el contracte amb DEFY MUSIC SL per a l ’actuació del grup musical STROMBERS 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una actuació musical el dia 10 de 
setembre de 2015. 
 
El Sr. Pau Vargas Barragan, amb DNI 40.331.793-M, com a representant de l’empresa DEFY MUSIC 
SL, amb CIF B-17.994.344, ha presentat una proposta per a l’actuació del grup musical STROMBERS 
amb un cost total de 5.445,00€ (4.500,00 + 945,00 d’IVA). 
 
Legislació aplicable  
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i 
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la 
consideració de privats.  
 
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, 
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es 
regeixen per el dret privat.  
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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 de l’actuació del grup musical STROMBERS amb un cost total de 
5.445,00€ (4.500,00 + 945,00 d’IVA), pel dia 10 de setembre de 2015, requerir a l’empresa que, en el 
termini de deu dies hàbils, ens presentin una declaració de responsable de no estar incurs en 
prohibicions per contractar (s’adjunta model) i justificants d’estar al corrent de pagament de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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 5.445,00€ (4.500,00 
+ 945,00 d’IVA). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. Pau Vargas Barragan, amb DNI 40.331.793-M, com a 
representant de l’empresa DEFY MUSIC SL, amb CIF B-17.994.344, a l’adreça Cr. Clavell, 7, de 
Santa Coloma de Farners. 
 
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 amb Festes SA per a l’act uació Millenium On TOUR 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una actuació de música tecnològica el 
dia 6 de setembre de 2015. 
 
El Sr. Carles Blanquera Carré, amb DNI 45.539.865, com a representant de la societat Festes SA, 
amb CIF A-17.088.204, ha presentat una proposta per a l’actuació Millenium On Tour amb un cost 
total de 2.500,00€ + IVA. 
 
Legislació aplicable  
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i 
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la 
consideració de privats.  
 
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se 
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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 de l’actuació Millenium On Tour, amb un cost total de 2.500,00€ + 
IVA, pel dia 6 de setembre de 2015, requerir a l’empresa que, en el termini de deu dies hàbils, ens 
presentin una declaració de responsable de no estar incurs en prohibicions per contractar (s’adjunta 
model) i justificants d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
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 3.025,00€ (2.500,00€ 
+ 525,00€ d’IVA). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. Carles Blanquera Carré, amb DNI 45.539.865, com a 
representant de la societat Festes SA, amb CIF A-17.088.20. 
 
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 el patrocini del primer premi del 13è Concurs de Pintura Ràpida organitzat per 
l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda  
 
Antecedents  
El 13 de setembre de 2015 es celebrarà el 13è Concurs de Pintura Ràpida organitzat per l’Associació 
de Veïns i Vilatans de Breda. 
 
L’entitat ha sol·licitat el patrocini del primer premi del Concurs a l’Ajuntament de Breda. 
 
Atesa la llarga trajectòria de l’Associació de Veïns Vilatans de Breda i les seves col·laboracions 
constants amb els actes i activitats proposades per la Corporació. Per la seva gran vàlua social i vista 
la bona acollida del Concurs pels nostres vilatants i vilatanes i el gran nombre de visitants que 
congrega pel nostre municipi. 
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Es proposa el patrocini, amb 500,00€, del primer premi del 13è Concurs de Pintura Ràpida de Breda, 
celebrat en el marc de la Festa Major 2015. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el patrocini del primer premi del 13è Concurs de Pintura Ràpida organitzat per 
l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda, amb 500,00€. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa corresponent 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 500,00€. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució de l’Associació de Veïns Vilatans de Breda, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
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. 
 
 
3.5. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Cantalozella per a l’edició del butlletí 
municipal. 
 
Antecedents 
L’Ajuntament edita, imprimeix i fa arribar als veïns del municipi el butlletí municipal L’Àgora de manera 
regular. 
 
Fins ara el butlletí s’imprimia amb les característiques tècniques i quantitats següents: 
 
Quantitat: 1.800 exemplars de 12 pàgines 
Format acabat: A4 
Suport: Estucat reciclat de 115 g 
Impressió: 2 cares quadricoma 
3 fulls plegats, encartats i replegats 
 
El que tenia un cost de 1.666,08€ (1.602,00€ + 64,08€ d’IVA) 
 
Per tal de generar un estalvi en els costos d’impressió del butlletí municipal s’ha sol·licitat a Arts 
Gràfiques Cantalozella, l’empresa que l’imprimeix habitualment, un pressupost pel cost de la 
impressió del butlletí municipal amb les característiques tècniques i quantitats següents: 
 
Quantitat: 1.600 exemplars de 8 pàgines 
Format acabat: A4 
Suport: Ofset reciclar de 100 g 
Impressió: 2 cares a 1 tinta (negra) 
2 fulls plegats, encartats i replegats 
 
El que té un cost de 599,04€ (576,00€ + 23,04€ d’IVA) 
 
Un cop valorat l’estalvi que genera es procedeix a l’aprovació del pressupost següent: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Arts Gràfiques 
Cantalozella SA A-17.062.670 Impressió del butlletí municipal L’Àgora - 

agost 2015 330 22001 599,04€  
(576,00€ + 23,04€ 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 

Arts Gràfiques 
Cantalozella SA A-17.062.670 

Impressió del butlletí municipal 
L’Àgora - agost 2015 330 22001 

599,04€  
(576,00€ + 23,04€ 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. 
 
 
3.6. Aprovar la sol·licitud de subvenció de gestió del Museu Municipal Josep Aragay al Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Antecedents  
En data 13 de juliol de 2015, amb registre d’entrada 1799, la Cap dels Servei de Museus i Protecció 
de Béns Mobles del Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya va comunicar que el 
Conseller de Cultura havia resolt fer efectiva una transferència de 1.412,94 euros al Consell Comarcal 
de la Selva per a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay de Breda. 
 
Per tal que la transferència es faci efectiva és necessària la sol·licitud d’una subvenció formal al 
Consell Comarcal de la Selva i la seva deguda justificació. 
 
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 formalment una subvenció de 1.412,94 euros al Consell Comarcal de la Selva per 
a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay de Breda de l’anualitat 2015. 
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Segon.-  Comunicar la present resolució a la direcció del Museu Municipal Josep Aragay i als serveis 
comptables de la Corporació 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.7. Aprovar la sol·licitud de subvenció del progra ma Pt10 de suport econòmic a les actuacions 
per a la lluita i control de plagues urbanes de DIP SALUT 2015 
 
Antecedents 
En data 29 de maig de 2015 s’ha publicat al BOP de Girona número 103, l’Edicte d’aprovació de les 
bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la 
lluita i control integrat de plagues urbans. LE 2015/85. 
 
Les bases estableixen com a conceptes subvencionables les despeses d’aplicació dels plans de lluita 
i control integrat de plagues urbanes (Insectes, rosegadors i aus). 
 
En protecció de la salut pública des de la Corporació es contracten serveis de desratització, 
desinfecció i desinsectació tant de les escoles municipals com de les piscines públiques. 
 
Legislació aplicable 
Article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
Article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pt10 de Suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut 2015, desenvolupat per Dipsalut. 
 
Segon.-  Formalitzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pt10 de Suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut 2015, segons estableixen les bases específiques reguladores, 
publicades al BOPG, de 29 de maig de 2015. 
 
Tercer.-  Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.8. Donar compte de la petició formulada al Consel l Comarcal de la Selva per a la inclusió del 
projecte de Breda al Programa Treball i Formació 20 15 
 
Antecedents  
En data 9 de juliol de 2015 es publica, al DOGC núm. 6909, l’Ordre EMO /204/2015, de 23 de juny, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, com a entitat beneficiària, aplicats els criteris establerts per l’Ordre 
esmentada, té preassignats 24 contractes que ha ofert als municipis de la comarca que no comptem 
amb preassignació directe. 
 
Valorades les necessitats del municipi s’ha presentat al Consell Comarcal de la Selva el Projecte de 
rehabilitació d’edificis públics i eliminació de barreres arquitectòniques, en el que es sol·licita una 
persona per al desenvolupament d’obres detallades en el projecte. 
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Com en anteriors edicions del programa el Consell Comarcal de la Selva ofereix els seus serveis per 
a l’execució del projecte, el que té un cost de 350,00€ a pagar per la Corporació. 
 
Legislació aplicable 
Ordre EMO /204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Donar compte de la sol·licitud d’inclusió del Projecte de rehabilitació d’edificis públics i 
eliminació de barreres arquitectòniques al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa per a la gestió i execució del projecte inclòs en el Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, amb un cost de 350,00€, amb càrrec a la partida pressupostària 920 22799, pel 
pressupost de l’any 2015. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i als serveis comptables de la 
Corporació pel seu coneixement i als efectes pertinents. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.9. Acceptar la justificació de la subvenció conce dida a l’AMPA de l’Escola Montseny, 
mitjançant conveni regulador, i autoritzar-ne el pa gament. 

 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de gener de 2015, va aprovar el text i la signatura del 
“Conveni regulador de subvencions a entitats municipals” per aquest 2015. 
 
En data 17 de juny de 2015 es va signar el conveni amb l’AMPA Escola Montseny, CIF G17217001, 
pel que se’ls concedia una subvenció de 500,00€. 
 
Per Decret d’Alcaldia 248/2015, de 19 de juny, s’autoritzava i comprometia la despesa i es reconeixia 
l’obligació de la subvenció mitjançant el pagament del 70% de la subvenció concedida a l’AMPA 
Escola Montseny. 
 
En data 24 de juny de 2015, amb registre número 1918, es va donar entrada al document justificatiu 
de la subvenció concedida. 
 
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 58 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de 
Pressupostos. 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
• Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats, 

associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre, de 30 d’agost de 2004. 
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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.- Acceptar la documentació aportada per l’AMPA Escola Montseny com a justificació de la 
subvenció concedida mitjançant conveni regular per aquest 2015 
 
Segon.-  Autoritzar el pagament del 30% restant de la subvenció, és a dir la quantitat de 150,00€ amb 
càrrec a la partida pressupostària 340 48003 del 2015 
 
Tercer.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.-  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 


