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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 20JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 2-11-2015 
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 19JG2015 (19-10-2015) 
2. Donar compte  

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

3.1. Retorn d’aval presentat per l’empresa Construccions Busquets Vilobí SL per la concessió 
de l’obra de rehabilitació del local de l’antic cafè del Cercle Bredenc 1ª fase de Breda. 
3.2. Aprovar pressupostos referents a la Biblioteca Municipal de Breda. 
3.3. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pel 
Castanyassu 2015. 
3.4. Aprovar despesa en formació d’un treballador municipal 

4. Personal 
 4.1. Contracte menor de serveis Ara Toca SL. 
5. Benestar 

5.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi.  
6. Obres i Urbanisme 

6.1. Sol·licitud de canvi d’anualitat de l’actuació Adequació de la ruta de la Tordera i la Riera 
d’Arbúcies en el municipi de Breda del PUOSC 2013-2017 de l’any 2016 al 2017. 
 

 
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 2 de novembre 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  19JG2015 DE 19 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 19 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.  
 
 
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 17 al 30 d’octubre de 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
424 20/10/2015 Serveis Bohils, s.c. fra. Nº 15045, data 31.8.15, treballs camins 
425 20/10/2015 Exp. Urbanístic 71/2015 - Gas Natural 
426 21/10/2015 Ingressos de dret públic, setembre-2015_Gestió tributària 
427 22/10/2015 2 pagaments Fons Català Cooperació Desenvolupament i Equiro Equipament, s.l. 
428 22/10/2015 Autorització pilona - Puig i Cunyer, 14 
429 22/10/2015 Declarar la caducitat de les inscripcions padronals  
430 22/10/2015 Incoar expedient baixa d'ofici del padró d'habitants  

431 23/10/2015 Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interés general Orange Espagne SAU 3-trim-15 

432 23/10/2015 Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interés general Vodafone España, SAU 1-2-trim-15 

433 23/10/2015 Aprov justificació i pagament 30% subvenció adquisició material informàtic Escola Montseny 
434 23/10/2015 Autorització pilona - Puig i Cunyer, 12 
435 23/10/2015 Gestió tributària_liquidació d'ingressos públics_set-2015 
436 27/10/2015 Consell Comarcal de La Selva, Bestreta de 125.000 euros 
437 27/10/2015 Pagaments Tècnics i altres mes octubre de 2015 
438 27/10/2015 Pagaments nòmines mes octubre 2015 Treballadors i Regidors 
439 27/10/2015 Factures pagades a La Caixa durant el mes d'octubre de 2015 
440 28/10/2015 incoació expedient convivencia ciutadana  
441 28/10/2015 Atorgar placa gual 380 per Pere Mascaró 2, cantonada av. Pere Ribot 37, 3 metres linials,  
442 28/10/2015 Anul·lat 
443 28/10/2015 Aprovar justificació i pagament 30% restant conveni subvenció Dones de Breda 2015 Gestió de l'entitat. 
444 29/10/2015 Exp. Urbanístic 66/2015  
445 29/10/2015 Exp. Urbanístic 67/2015  
446 29/10/2015 79 factures de dates setembre de 2015 Fase P 
447 29/10/2015 Exp. Urbanístic 68/2015  
448 29/10/2015 Exp. Urbanístic 69/2015  
449 29/10/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
450 29/10/2015 Exp. Urbanístic 70/2015  
451 30/10/2015 Exp. Urbanístic 72/2015  

452 30/10/2015 Liquidació taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses OVP 2 i 3-trim-15 
comercializadora zero electrum 

 
 
3. HISENDA 
 
3.1. Retorn d’aval presentat per l’empresa Construc cions Busquets Vilobí SL per la concessió 
de l’obra de rehabilitació del local de l’antic caf è del Cercle Bredenc 1ª fase de Breda. 
 
Antecedents 
En data 9 de març de 2009, la mercantil Construccions Busquets Vilobí SL amb CIF B17873696, 
constitueix un aval per import de 6.213,35 €, com adjudicatària de les obres de rehabilitació del local 
de l’antic cafè del Cercle Bredenc 1ª fase de Breda.  
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En data 17 de setembre de 2010, es va signar l’acta de recepció de l’obra i comença a comptar el 
termini de garantia de 5 anys establert en el contracte d’obres. 
 
Vist que en data 19 d’octubre de 2015 RE núm. 2685, el Sr. David Busquets Bertran, en representació 
de Construccions Busquets Vilobí SL, sol·licita la devolució d’aquest aval un cop transcorregut aquest 
termini. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte director de l’obra, Sr. Santi Prat Gual de data 22 d’octubre de 
2015. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb l’article 102 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la garantia definitiva es pot retornar a 
l’interessat.  
 
D’acord amb l’article 65.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es disposa que la devolució de la 
garantía definitiva serà comunicat a l’entitat de crèdit que elabora l’aval o altre garantía.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Retornar l’aval presentat per l’empresa Construccions Busquets Vilobí SL com a garantia de 
les obres de rehabilitació del local de l’antic cafè del Cercle Bredenc 1ª fase de Breda. 
 
Segon.-  Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
Tercer .- Notificar aquesta resolució als serveis comptables. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.2. Aprovar pressupostos referents a la Biblioteca  Municipal de Breda. 
 
Antecedents 
Per tal d’ampliar el fons de documentació històrica de la Biblioteca municipal de Breda es pretén 
adquirir la col·lecció “Història de la humanitat i la llibertat” del Grup Sàpiens Publicacions SCCL. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 
GrupCultura03 
Sàpiens Publicacions SCCL F64074982 Biblioteca Municipal 

Col·lecció “Història de la humanitat i la llibertat” 330 22001 195,00€ 

 
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 
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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 € 
GrupCultura03 
Sàpiens Publicacions SCCL F64074982 Biblioteca Municipal 

Col·lecció “Història de la humanitat i la llibertat” 330 22001 195,00€ 

 
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 els pressupostos menors per contractar  serveis i subministraments pel 
Castanyassu 2015. 
 
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 

Logistic Show SLU B-65154775 Castanyassu 
Equip de so i llums 338-226.09.06 1.089,00€ 

(900,00€ + 189,00€ IVA) 

Federal Vigilància Seguretat SA A-17799099 Castanyassu 
Seguretat 338-226.09.06 246,84€ 

(204,00€ + 42,84€) 

Bufet Medic SL B-55083430 
Castanyassu 
Servei d’ambulància i tècnics 338-226.09.06 

420,00€ 
Exempts 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 
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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 

Logistic Show SLU B-65154775 Castanyassu 
Equip de so i llums 338-226.09.06 1.089,00€ 

(900,00€ + 189,00€ IVA) 

Federal Vigilància Seguretat SA A-17799099 
Castanyassu 
Seguretat 338-226.09.06 

246,84€ 
(204,00€ + 42,84€) 

Bufet Medic SL B-55083430 
Castanyassu 
Servei d’ambulància i tècnics 338-226.09.06 

420,00€ 
Exempts 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. 
 
 
3.4. Aprovar despesa en formació d’un treballador m unicipal 
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda té previst en el pressupost municipal una partida de formació dels 
treballadors. 
 
Atès que pel desenvolupament de les seves funcions es fa necessària la formació contínua, el cap de 
la Guàrdia Municipal ha sol·licitat la inscripció al Taller d’actualització en matèria de trànsit, que es 
celebrarà els dies 17, 18 i 19 a l’ISPC. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya ISPC Q-0801494-F 

Formació 
Taller d’actualització en matèria de trànsit 943 16200 108,00€ 

 
Legislació aplicable 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la formació sol·licitada i autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és 
el cas, del pressupost de l’any 2015. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya ISPC 

Q-0801494-F Formació 
Taller d’actualització en matèria de trànsit 

943 16200 108,00€ 

 
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. 
4. PERSONAL 
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4.1. Contractes menors de serveis professors de mús ica 
 
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 NIF CONCEPTE IMPORT 
ARA TOCA, S.L. B66380890 PROFESSOR DE MUSICA A L’ESMU CURS 2015-2016 2.300 € 
CESC MARTORELL 47813428Q PROFESSOR DE MUSICA A L’ESMU CURS 2015-2016 9.801 € 

 
Legislació aplicable 
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Procedir a contractar els serveis, subministraments i obres menors que es relacionen a 
continuació:  
 
EMPRESA NIF CONCEPTE IMPORT 
ARA TOCA, S.L. B66380890 PROFESSOR DE MUSICA A L’ESMU CURS 2015-2016 2.300 € 
CESC MARTORELL 47813428Q PROFESSOR DE MUSICA A L’ESMU CURS 2015-2016 9.801 € 
 
 
Segon.- Autoritzar les despeses en les aplicacions pressupostàries: 
 
EXERCICI APLIC.PRES. CONCEPTE IMPORT 
2015 334 2260902 Cultura i educació 4.332 € 
2016 334 2260902 Cultura i educació 7.769 € 

 
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. 
 
 
5. BENESTAR 
 
5.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi.  
 
Antecedents 
En data 29 d’octubre de 2015 des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenta informe 
social exposant la situació socioeconòmica i familiar, tal i com figura en l’expedient. 
 
Detalla que degut a la situació exposada es proposa concedir un ajut econòmic per transport educatiu 
a un altre municipi. 
 
Legislació aplicable  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
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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.- Concedir un ajut econòmic puntual per transport escolar a un altre municipi, a la família que 
consta en l’expedient 01_013_JGL, de 92,00€, amb càrrec a la partida 231.48000 del pressupost de 
despeses de 2015. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda. 
 
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. 
 
 
6. OBRES I URBANISME 
 
6.1. Sol·licitud de canvi d’anualitat de l’actuació  Adequació de la ruta de la Tordera i la Riera 
d’Arbúcies en el municipi de Breda del PUOSC 2013-2 017 de l’any 2016 al 2017. 
 
Antecedents 
Vist que el Ple de la Diputació de Girona en data 27 de gener de 2015 va acceptar el canvi de 
l’actuació Adequació de la ruta de la Tordera i la Riera d’Arbúcies en el municipi de Breda del PUOSC 
2013-2017, passant de l’anualitat 2015 a 2016. 
 
Atès que no s'ha pogut trametre el projecte, referent a l'actuació subvencionada, en el termini 
establert per les Bases complementàries del programa de cooperació municipal de la Diputació de 
Girona del PUOSC 2013-2017. 
 
Legislació aplicable 
Bases Complementàries reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Sol·licitar a la Diputació de Girona el canvi d'anualitat de l’any 2016 al 2017, del projecte 
inclòs en el PUOSC 2103-2017 Adequació de la Ruta de la Tordera i la Riera d'Arbúcies en el 
municipi de Breda. 
 
Segon.-  Notificar aquesta resolució a la Diputació de Girona. 
 
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 


