Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 17JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 21-09-2015
Hora d’inici: 20:15 hores
Hora d’acabament: 23:05 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 16JG2015 (24-8-2015)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Hisenda
3.1. Acceptar la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Montseny, mitjançant
conveni regulador, i autoritzar-ne el pagament.
3.2. Aprovació del pressupost menor per contractar obres, serveis i subministraments.
3.3. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments.
3.4 Aprovar el pagament a compte d’unes beques menjador.
3.5 Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis del Taller d’activitats recreatives,
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural al Taller de Breda.
4. Personal
4.1. Pròrroga de la comissió de serveis del Sr. Agustí Llach Martínez
5. Benestar Social.
5.1. Aprovar la sol·licitud d’autorització de cessament de l’activitat de serveis socials
6. Entitats i Participació ciutadana.
6.1. Aprovar l’autorització d’ús de les instal·lacions del centre d’educació infantil i primària
Escola Montseny de Breda per activitats extraescolars organitzades per l’entitat Banc de
Temps de Breda pel curs 2015 – 2016.

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 20:15 hores del dia 21 de setembre 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 16JG2015 DE 24 D’AGOST 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 24 d’agost 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 26 d’agost al 18 de setembre de 2015:
NUM
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

DATA
26/08
26/08
26/08
26/08
27/08
27/08
27/08
27/08
28/08
28/09
01/09
01/09
03/09
03/09
03/09
03/09
04/09
15/09
16/09
16/09
16/09
16/09
16/09
17/09
17/09
17/09

386

17/09

387
388

18/09
18/09

PROPOSTA
Incoació expedient sancionador de trànsit 2015_19
Aprovar pressupostos per a la Festa Major
adquisició Bandera Catalana de plàstic per la Festa Major 2015
Atorgar concessió nínxol 246A per 50 anys
Atorgar la concessió del nínxol 245A per 50 anys
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
Atorgar placa gual número 375 Àngel Guimerà 16 amb 3,50 ml
Declarar la caducitat de les inscripcions padronals
Revocació de la suspensió provisional dels actes en curs d'execució LLOM 32/2015 Pl. Convent, 3
69 factures fase P, mesos de juny i juliol 2015
Aprovar ADO factures agost-2015
Aprovar pressupostos per a la Festa Major
Exp. 6/2015 modif.crèdit per transferència diferent vinculació jurídica
aprovar pressupost fusteria vilamala
Convocatòria Comissió Informativa de Política Municipal dia 14 de setembre
Sol·licitud bestreta als serveis de Gestió Tributària
Requeriment documentació activitat El Pati de Breda - Nou, 3
2 factures lloguers locals mes setembre 2915 Cercle Bredenc i altres pagaments.
convocatoria ple 21/9/2015
Llicència d'activitat Arbúcies, 52
Gestió Tributària_ingressos de dret públic_JUL-AGO_2015
Gestió Tributària_Liquidació Jul-Ago_2015
Liquidació celebració Matrimoni Civil el dia 24/09/2015 a les 13 h
Autoritzar traspàs titularitat i duplicat títol nínxol 173
Atorgar canvi titularitat i duplicat títol nínxol 362
48 factures de diverses dates dels mesos de juliol, agost i setembre de 2015, fase P
Atorgar renovació llicència administrativa tinença i conducció gossos perillosos pel ca de la seva propietat
938000000477680
Aprovar ADO factures finals agost-2015
Liquidació celebració Matrimoni Civil el dia 25/09/2015 a les 12 h

3. HISENDA
3.1. Acceptar la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Montseny, mitjançant conveni
regulador, i autoritzar-ne el pagament.
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’Escola Montseny, CIF Q6755023, pel que
se’ls concedia una subvenció de 600,00€.
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Per Decret d’Alcaldia 247/2015, 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’ Escola
Montseny.
En data 17 de juliol de 2015, amb registre número 1862, es va donar entrada a les factures
acreditatives de la despesa realitzada i el 27 d’agost, mitjançant correu electrònic, se’ns va fer arribar
el 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.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la documentació aportada per l’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 180,00€ 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.

3.2. Aprovació del pressupost menor per contractar obres, 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 la següent contractació d’acord
amb el pressupost presentat que a continuació es detalla:
EMPRESA

NIF

CONCEPTE

NASILLARD, S.L.

B17387051

Construcció, col·locació i pintat de portes i baranes a la Pl. Del Molí

IMPORT €
3.285,44+689,94
(IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 i10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis, subministraments i obres menors que es relaciona a
continuació i autoritzar la despesa a l’aplicació pressupostària 2015 1532-61905:
EMPRESA

NIF

CONCEPTE

NASILLARD, S.L.

B17387051

Construcció, col·locació i pintat de portes i baranes a la Pl. Del Molí

IMPORT €
3.285,44+689,94
(IVA)

Segon.- Donar compte del present acord a l’empresa contractada i als serveis comptables de la
Corporació, pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

3.3. 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

AXIOS – Suport Psicològic a
J-17993064
l’Administració SC

CONCEPTE

PARTIDA

Avaluació psicològica membres
Guàrdia Municipal per portar 943_162 00
material de defensa policial

IMPORT
132,50€
(125,00€ + 26,25 d’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.
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 acorda 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

AXIOS
–
Suport
Psicològic
a J-17993064
l’Administració SC

CONCEPTE

PARTIDA

Avaluació psicològica membres Guàrdia
Municipal per portar material de defensa 943_162 00
policial

IMPORT
132,50€
(125,00€ + 26,25 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.
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3.4. Aprovar el pagament a compte d’unes beques menjador
Antecedents
El Consell Comarcal de Vallès Oriental ha aprovat la concessió de beques menjador a unes famílies
empadronades a Breda.
Atesa les situacions de les famílies perceptores i el retard en el pagament per part de l’administració
concedent.
Vistos els informes emesos per la Treballadora Social de l’SBAS de Breda, es proposa el pagament a
compte dels imports concedits pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, a les famílies que consten en
l’expedient, amb el benentès que l’Ajuntament serà l’entitat que rebrà l’ingrés del total de l’import el
dia en què es faci efectiu per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el test refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pagament a compte dels imports concedits, com a beques menjador, pel Consell
Comarcal del Vallès Oriental, a les famílies que consten en l’expedient.
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS de Breda,
per tal que es puguin fer efectius els pagaments aprovats.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.5. Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis del Taller d’activitats recreatives,
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a l’entitat sense ànim de lucre el Taller de
Breda
Antecedents
En data 24 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local, proposa la resolució del conveni d’encàrrec de
gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents per a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de
Breda a l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció social SL per mutu acord de les parts amb
efectes a partir de l’1 d’octubre de 2015.
En data 2 de setembre de 2015, el Consell d’administració de SUMAR, empresa d’Acció Social, S.L
aprova la resolució del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Breda i SUMAR, de la
Plataforma de serveis rurals polivalents per a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de Breda, que és
notificat a l’Ajuntament en data 17 de setembre de 2014.
Atès que l’Ajuntament pretén oferir un servei d’atenció a persones en el qual s’assoleixin els següents
objectius:
-

Mantenir les capacitats cognitives dels usuaris
Estimular la seva participació en activitats
Promoure la socialització d’aquest sector de la població
Aportar un servei de respir als familiars
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Tenint en compte que, tal i com s’havia demostrat en anualitats anteriors, mentre ha estat en
funcionament la PSRP l’activitat que s’hi realitzava amb més usuaris era el Taller de memòria, es
proposa mantenir aquest servei desenvolupat per l’entitat Taller de Breda pel període d’un any, per tal
de veure com evoluciona la seva acceptació i continuïtat per la població.
Es pretén signar amb l’entitat un contracte de serveis del taller d’activitats recreatives, d’estimulació
cognitiva i animació sociocultural, amb durada d’una any (1 d’octubre de 2015 – 30 de setembre de
2016).
Legislació aplicable
- Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el test refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
- Articles 111, 138.3 i Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic i l’article 54 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis del Taller d’activitats recreatives,
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a l’entitat sense ànim de lucre el Taller de Breda, amb
CIF 55.147..
El preu del contracte en fixa en 12.000,00€, amb càrrec a la partida 231_227 99 del Pressupost
municipal en vigor.
Després de les oportunes comprovacions, el preu total es farà efectiu en quatre pagaments de 3.000
euros contra factura presentada per part de l’adjudicatari i que seguirà el tràmit de pagament
legalment establert. La factura haurà de ser emesa per l’adjudicatari i haurà de contenir la informació
legalment establerta i està subjecte al seu règim fiscal aplicable. En tot cas el preu estipulat inclou tots
els impostos que li siguin aplicables.
L’adjudicació queda supeditada a la presentació per part de l’adjudicatari, en el termini de tres dies
des de la recepció de la present notificació, de la documentació següent:
1. Justificant de l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
respondre davant de l’Administració de tercers, al corrent de pagament i per un import
igual o superior a 300.000 euros. A presentar un per l’adjudicatari un cop adjudicat el
contracte.
2. Model 036 o 037 pel qual s’està donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals o
retenidors, i, en el seu cas, acreditació d’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es
faculti per a contractar, amb declaració efectuada per la persona física o legal
representant conforme no s’ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula de l’impost.
Segon.- Autoritzar la despesa de 12.000,00€, amb destinació a la contractació dels serveis
d’execució del Taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural. Imputar
el primer pagament de 3.000,00€, corresponents al primer trimestre de l’activitat, a la partida 231_227
99 del pressupost municipal del 2015 i la resta de pagaments, amb un import total de 9.000,00€, a la
partida corresponent del pressupost municipal de l’any 2016.
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Tercer.- Notificar la present resolució al Taller de Breda, entitat adjudicatària, la present resolució i
procedir a la formalització d’aquest acord en un termini de 5 dies.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació pel seu coneixement i
als efectes pertinents.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4. Personal
4.1. Pròrroga de la comissió de serveis
Antecedents
En data 11 de març de 2015 amb RE 561 es va presentar sol·licitud de comissió de serveis a
l’ajuntament de Vallromanes, província de Barcelona, a partir del dia 1 d’abril de 2015 i per un període
inicial de 6 mesos.
En data 17 de setembre de 2015 amb RE 2364 s’ha presentat una sol·licitud de pròrroga de la
comissió de serveis a l’ajuntament de Vallromanes, a partir del dia 1 d’octubre de 2015 i per un
període d’un any i mig.
D’acord amb l’article 185.1 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, la comissió de serveis tindrà caràcter temporal i no podrà
durar més de dos anys. Aquest supòsit es donarà exclusivament per necessitats del servei i
comportarà la destinació a un lloc de treball diferent a aquell que el funcionari ocupa i implicarà la
reserva del lloc de treball.
Legislació aplicable
• Els articles 185 a 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya.
• L’article 53.1.i) 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.
• L’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
• El Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost, d’adequació de les normes reguladores dels
procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
• La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar una pròrroga de la comissió de serveis a l’Ajuntament de Vallromanes per un
període d’una any i mig i amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2015.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes.
Quart.- Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
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5. Benestar Social
5.1. Aprovar la sol·licitud d’autorització de cessament de l’activitat de serveis socials
Antecedents
Mitjançant l’aprovació del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal
per l’Ocupació i la Sostenibilitat local, destinant a finançar la realització pels Ajuntaments d’inversions
generadores d’ocupació i actuacions de caràcter social.
En data 11 de gener de 2010 es sol·licita subvenció amb càrrec al FEESL, d’acord amb l’article 9.l)
que fa referència a la construcció, adequació, rehabilitació o millora de centre de serveis socials,
sanitaris, culturals i esportius.
Dictada la Resolució pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial en data 25 de gener de 2010 en el
qual s’autoritza el finançament de les obres de construcció del centre de dia per valor de 325.139,56
€.
En data 10 de maig de 2010 la Junta de Govern Local adjudica definitivament el contracte d’obres del
centre de dia de Breda mitjançant procediment obert i tramitació urgent; essent l’empresa
adjudicatària INDIKA SL, amb NIF B17605015 pel preu de 325.139,56 € (280.292,72 € i 44.846,84 €
d’IVA).
Per Ple de 28 de novembre de 2011 s’aprova inicialment l’establiment del servei públic municipal de
centre de serveis per a les persones grans que es desenvoluparà en el local de titularitat municipal
situat a l’Av. Montserrat s/n, així com l’establiment dels servei que figura a l’annex 1 de l’acord.
Aprovar inicialment la ordenança reguladora del reglament del servei públic municipal de centre de
serveis per a les persones grans de Breda. Determinar com a forma de prestació del servei la gestió
directa per part de l’Ajuntament. Sol·licitar al Dep. de Benestar Social la inscripció del servei com a
centre de dia.
En data 24/01/2014 es realitza acta d’inspecció de Serveis Socials i s’emet informe favorable.
En data 17/02/2014 es notifica resolució d’inscripció del servei CENTRE DE DIA-AJUNTAMENT DE
BREDA.
En data 14/07/2014 per acord de JGL es sol·licita canvi de denominació del Centre de dia per
Plataforma de serveis experimentals per a la gent gran de Breda.
En data 04/08/2014 per acord de JGL s’aprova el projecte descriptiu de la Plataforma de serveis
experimentals.
En data 18/09/2014 s’emet informe favorable de la Directora general de l’ICASS respecte a la
tipologia de servei experimental.
En data 26/09/2014 s’emet informe favorable en la inspecció de serveis socials.
En data 16/10/2014 es modifica la inscripció del servei com a PLATAFORMA DE SERVEIS RURALS
POLIVALENTS – AJUNTAMENT DE BREDA. (CLASSIFICACIÓ: SERVEI EXPERIMENTAL)
En data 01/07/2015 es realitza acta d’inspecció requerint documentació que es presenta per part de
l’empresa SUMAR en data 10 de juliol de 2015.
En data 24 d’agost de 2015 es proposa la resolució del conveni d’encàrrec de gestió de la Plataforma
de serveis rurals polivalents per a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública
SUMAR, empresa d’acció social SL per mutu acord de les parts que és acceptada per SUMAR en
data 3 de setembre de 2015.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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Legislació aplicable
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’autorització de cessament de l’activitat de serveis socials
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció de Serveis del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

6. Entitats i Participació ciutadana
6.1. Aprovar l’autorització d’ús de les instal·lacions del centre d’educació infantil i primària
Escola Montseny de Breda per activitats extraescolars organitzades per l’entitat Banc de
Temps de Breda pel curs 2015 – 2016.
Antecedents
En data 15 de setembre de 2015, amb registre d’entrada 2339, l’entitat Banc de Temps de Breda ha
sol·licitat poder fer ús de les instal·lacions del centre educatiu Escola Montseny per al
desenvolupament d’activitats extraescolars, fora de l’horari lectiu, durant el curs 2015 – 2016.
Les activitats i horaris previstos són els següents:
Objecte
Tai – Chi
Ioga
Gospel

Dies
Dilluns
Dimecres
Divendres

Horari
18:30 – 20:00
18:30 – 20:00
18:30 – 20:30

Dates
30/09/2015 - 29/06/2016
30/09/2015 - 24/06/2016
30/09/2015 - 26/06/2016

Sala
Gimnàs
Gimnàs
Sala de música

Consultat l’equip directiu de l’escola i atès que no hi veuen cap impediment, sempre hi quan es
mantingui l’espai cedit en bones condicions i no s’entorpeixi el normal funcionament del centre.
Legislació aplicable
El Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda.
L’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya.
L’article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions publiques.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar l’ús de les instal·lacions, detallades a continuació, del centre d’educació infantil i
primària Escola Montseny de Breda per activitats extraescolars organitzades per l’entitat Banc de
Temps de Breda pel curs 2015 – 2016, ens els dies, horaris i espais següents:
Objecte
Tai – Chi
Ioga
Gospel

Dies
Dilluns
Dimecres
Divendres

Horari
18:30 – 20:00
18:30 – 20:00
18:30 – 20:30

Dates
30/09/2015 - 29/06/2016
30/09/2015 - 24/06/2016
30/09/2015 - 26/06/2016

Sala
Gimnàs
Gimnàs
Sala de música
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Segon.- Condicionar l’autorització esmentada a la tramesa, per part de l’entitat Banc de Temps de
Breda, de la documentació següent:
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les activitats programades.
Informació de l’empresa o persona responsable del desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Direcció de l’Escola Montseny i a l’entitat Banc de Temps de
Breda pel seu coneixement i als efectes corresponents.
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

Maite Pérez Vicente

Vist i plau,
L’alcalde

Dídac Manresa Molins
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