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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 19JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 19-10-2015 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:20 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 18JG2015 (5-10-2015) 
2. Donar compte  

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

3.1. Aprovar una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en 
el marc de la campanya d’emergència de “Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit 
a Europa víctima dels conflictes armats a l’Àrea de la Mediterrània”. 
3.2. Aprovar pressupostos referents al Museu Municipal Josep Aragay. 
3.3. Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al tercer trimestre 
de 2015 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda. 

4. Personal 
4.1. Aprovació trienni 

 
 
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 19 d’octubre 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO  18JG2015 DE 5 D’OCTUBRE 
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 5 d’octubre 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.  
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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 3 al 16 d’octubre de 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
407 05/10/2015 2 fres. Cercle Bredenc, lloguer locals O.ac. i Espai Jove, mes octubre de 2015 
408 05/10/2015 Inici exp sancionador en materia de transit_2015_20 
409 06/10/2015 conformitat cobrar a compte part de la indemnització del robatori del magatzem municipal 
410 06/10/2015 autorització taser M26 i X26 agent 018  
411 07/10/2015 Ampliació LLO 50/2015 - Gas Natural 
412 09/10/2015 Aprovacio pressupostos vestuari guardia municipal 
413 14/10/2015 Acceptar al·legacions LLO 32/2015 
414 14/10/2015 Arxivar expedient protecció del a legalitat 
415 15/10/2015 Exp. Urbanístic 53/2015 - telefonica 
416 15/10/2015 Inici exp. Urb. 49/2015 - Gas natural 
417 15/10/2015 Requeriment informe Cultura obra façana Església 
418 16/10/2015 Aprovar ADO factures finals setembre 2015 
419 16/10/2015 Exp. Urbanístic 61/2015 
420 16/10/2015 Exp. Urbanístic 62/2015 
421 16/10/2015 Exp. Urbanístic 63/2015  
423 16/10/2015 22 factures fase P de diverses dates mes agost 2015 

 
 
3. HISENDA 
 
3.1. Aprovar una aportació econòmica al Fons Català  de Cooperació al Desenvolupament en el 
marc de la campanya d’emergència de “Suport a l’acollida de població refugiada en tràns it a 
Europa víctima dels conflictes armats a l’Àrea de l a Mediterrània” 
 
Antecedents  
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de l’any 2013 una campanya de 
suport a la població afectada per la guerra civil a Síria (projecte 2579). Atenent a la gravetat de la 
situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a 
la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015 el Fons Català va convocar 
una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia 
per a donar suport i acollir aquests refugiats.  
 
En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, 
i d’acord amb les necessitats identificades i peticions realitzades, proposa obrir una campanya de 
suport als refugiats centrada en quatre eixos:  
 
Assistència en les rutes de fugida: Es tracta de necessitats bàsiques: alimentació, salut i higiene 
així com seguretat marítima. En aquest sentit, ja hi ha entitats que treballen en l’assistència bàsica en 
ruta. El Fons Català ha identificat ONG i agències consolidades, verificables i amb prestigi que duen a 
terme aquestes tasques en ruta. La primera acció que caldria fer seria destinar recursos econòmics a 
aquestes entitats allà on manquin, ja que hi ha rutes que ja estan cobertes i en canvi n’hi ha d’altres 
que no. L’objectiu és garantir que els refugiats arribin allà on han d’arribar.  
 
Suport als municipis de la ruta:  A la ruta que emprenen els refugiats, els municipis estan tenint un 
rol molt actiu en acollir els refugiats que arriben als seus pavellons, escoles, etc. perquè descansin, es 
rentin i puguin continuar el seu camí. Alguns d’aquests municipis es troben en països que estan vivint 
una situació complicada, com és el cas de Grècia. És per aquest motiu que els municipis catalans han 
de donar suport a aquests municipis ja que s’estan quedant sense recursos. D’altra banda, es poden 
crear canals de contacte de municipi català a municipi de la ruta i aprofitar en aquest sentit les xarxes 
de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és el cas del CGLU (Ciutats i Governs Locals 
Units).  
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Planificació i gestió de l’acollida: L’acollida no és ni breu ni limitada en el temps i el refugiat està un 
temps sense tenir accés a drets. Planificar la gestió vol dir tenir en compte que alguns dels refugiats 
no tenen recursos econòmics, capacitat habitacional o recursos jurídics. S’ha de poder donar 
resposta a les necessitats logístiques i de serveis dels refugiats per poder-los acollir. En un termini 
mitjà s’ha d’abordar la qüestió de la integració dels refugiats i ha d’haver-hi un criteri de 
territorialització que la permeti. Durant molt de temps caldrà desplaçar al llarg del territori serveis 
jurídics i socials perquè els que arriben tenen necessitats especials i per això cal que els consells 
comarcals planifiquin la territorialització. D’aquí a 4-5 mesos arribaran molts refugiats i cal organitzar-
se i coordinar-se per tal que hi hagi un dispositiu jurídic especial de tramitació de l’acollida del Govern 
central adequat, que en té la competència exclusiva.  
 
Acollida a Catalunya: S’ha de tenir en compte com es farà la tramitació de l’acollida i la distribució 
en el territori, la qual ja haurà d’estar preparada, igual com s’haurà d’haver previst quines són les 
necessitats dels refugiats: serveis bàsics, habitatge, necessitats jurídiques, etc. i haver preparat un 
dossier d’aquestes necessitats. Pel que fa al càlcul del nombre de refugiats que vindran, no cal fer 
càlculs al respecte sinó pensar a planificar bé l’acollida donant-los una vida digna d’acord a les 
capacitats dels municipis, sense deixar de banda la qüestió de la integració. Per això cal tenir 
implantat un dispositiu especial del Ministeri que permeti resoldre en hores les gestions 
administratives de la demanda d’asil.  
 
Els recursos recollits en aquesta campanya es destinaran al desplegament d’aquests quatre eixos en 
funció de l’evolució de les necessitats de cada moment.  
 
Per això, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a 
aquest procés de suport a la població refugiada i va acordar que els municipis poden fer arribar una 
aportació econòmica de 0,10 cèntims d’euro per habitant. 
 
Aquestes aportacions econòmiques seran dirigides a entitats com ACNUR, Creu Roja, “Acción contra 
el hambre”, “Save de children”, “Médicos sin Fronteras”, etc. Aquestes entitats tenen capacitat de 
resposta davant l’emergència i rendeixen comptes al Fons Català. 
 
Legislació aplicable 
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de 
març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar una aportació econòmica de 0,10 cèntims d’euro per habitant (374,60€) al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament.  
 
Segon.-  Autoritzar la despesa detallada en la partida 231_480 00, vinculada si és el cas, del 
pressupost de l’any 2015. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i als 
serveis comptables de la Corporació 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
 
 
3.2. Aprovar pressupostos referents al Museu Munici pal Josep Aragay 
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Antecedents 
El Museu Municipal Josep Aragay, juntament amb el Museu d’Art de Girona, han organitzat 
l’exposició “Josep Aragay, temperament noucentista”, pel que moltes obres que resten exposades o 
bé al magatzem del museu de Breda van formar part de l’exposició al museu de Girona. 
 
Un cop retornades les obres exposades a Girona i per tal de conservar-les en el millor estat possible 
és necessari adquirir uns ganxos per penjar quadres que permeten l’arxiu vertical en mampares. 
 
Des de la direcció del Museu s’ha promogut una exposició temporal de l’etapa de dibuixant de l’artista 
Josep Aragay, per tal donar a conèixer una gran part de l’obra de l’autor desconeguda pel públic i on 
es podrà apreciar el seu basant satíric i humorístic. 
 

EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

Equiro Equipament SL B-61.128.005 
Museu Municipal Josep Aragay 
Compra de 100 uts ganxos Equiro 333 226.09.03 

127,05€ 
(105,00€+22,05€ IVA) 

Grafia! Serveis Gràfics  
Jordi Callís Ferrer 

43.671.937-C Museu Municipal Josep Aragay 
Exposició temporal etapa de dibuixant 

333 226.09.03 4.088,89€ 
(3379,25€ + 709,64€ 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.  
 
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.- 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 NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

Equiro Equipament SL B-61.128.005 Museu Municipal Josep Aragay 
Compra de 100 uts ganxos Equiro 

333 226.09.03 127,05€ 
(105,00€+22,05€ IVA) 



 

 
Ajuntament de 

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  5 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

Grafia! Serveis Gràfics  
Jordi Callís Ferrer 43.671.937-C 

Museu Municipal Josep Aragay 
Exposició temporal etapa de dibuixant 333 226.09.03 

4.088,89€ 
(3379,25€ + 709,64€ IVA) 

 
Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.3. Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua de l Tordera S.L. referent al tercer trimestre de 
2015 de la concessió del servei d’aigua i claveguer am al municipi de Breda. 
 
Antecedents 
En data 15 d’octubre  de 2015 i amb RE núm. 2632, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha 
presentat la liquidació provisional corresponent al tercer trimestre de 2015, de la concessió del servei 
de l’aigua i clavegueram al municipi de Breda, per un import total de 9.290,42 €.  
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu  2/2004 de 5 de març per el qual s’ aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.  
  
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al tercer trimestre de 2015, per un import total de 9.290,42 €, 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 9.290,42 €. 
 
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. 
 
 
4. PERSONAL 
 
4.1. Aprovació trienni  
 
Antecedents 
Havent rebut la sol·licitud de data 6 d’octubre de 2015, amb R.E. 2533, demanant el reconeixement 
de l’augment del trienni corresponent per antiguitat al període de l’1 de novembre de 2012 a l’1 de 
novembre de 2015. 
 
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 corresponents al període comprès entre l’1 de novembre de 2012 a l’1 
de novembre de 2015, a personal de l’Ajuntament de Breda.  
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Segon.- Augmentar la retribució bàsica de l’interessat, pel concepte de trienni, consistent en la 
quantia establerta pel seu grup de classificació professional.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que 
facin efectiu l’esmentat acord a partir del dia 1 de novembre de 2015. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, 
aquesta acta.  
 
 
La secretària interventora       Vist i plau, 

  L’alcalde  
 
 
 
 
 
Maite Pérez Vicente             Dídac Manresa Molins 
 
 


