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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 13JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 04-07-2016 
Hora d’inici: 20:00 hores 
Hora d’acabament: 21:15 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  
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 12JGL2016 (20-06-2016) 
2. Donar compte 

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

3.1.  Aprovar pressupostos de subministraments i serveis 
3.2.  Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la 

piscina municipal per l’estiu 2016 en el municipi de Breda. Exp.- 2/2016 
3.3.  Aprovar pressupostos per actuacions de l’Àrea de Festes 2016 
3.4.  Aprovació de les despeses, de les reparacions en el sistema de rec de les piscines 

municipals, ocasionades per un robatori 
3.5. Aprovació de les despeses de les reparacions de la caldera de la calefacció del pavelló 

poliesportiu 
3.6. Aprovar una factura de subministraments i serveis per la Revetlla de Sant Joan 2016 

4. Governació 
4.1 Autoritzar el pas de la “XXV Marxa cicloturista Vila de Pineda Memorial Fabri Hernàndez” pel 
municipi de Breda. 

5.   Recursos Humans 
      5.1 Aprovació avançament en concepte de nòmina RE 1839 
 

 
 
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 4 de juliol de 2016. 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  12JGL2016 DE 20 DE JUNY DE 
2016. 
 
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 20 de juny de 2016. 
 
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 20 de juny a l’1 de juliol de 2016: 
 
NÚM DATA PROPOSTA 
2016/271 20/06/2016 Aprovar despesa i pagament material per cursos de natació 
2016/272 20/06/2016 Aprovar ADO factures final maig 2016 
2016/273 21/06/2016 Contractació recepcionistes piscina 2016 
2016/274 21/06/2016 Requeriment documentació concessió subvencions entitats, ass. i col·l. 2016 
2016/275 22/06/2016 Delegació matrimoni 
2016/276 22/06/2016 Aprovar liquidació provisional celebració de matrimoni civil 
2016/277 22/06/2016 Aprovar liquidació provisional celebració de matrimoni civil 
2016/278 22/06/2016 Factura Endesa Revetlla de Sant Joan 2016 
2016/279 22/06/2016 Exp. Urbanístic 49/2016 
2016/280 22/06/2016 Exp. Urbanístic 51/2016 
2016/281 22/06/2016 65 factures mes maig 2016, fase P 
2016/282 22/06/2016 Exp. Urbanístic desfavorables 53/2016 
2016/283 22/06/2016 Exp. Urbanístic 54/2016 
2016/284 28/06/2016 Pagaments tècnics i altres mes juny 2016 
2016/285 28/06/2016 Incoar expedient sancionador núm. 2016/0010181   
2016/286 28/06/2016 Incoar expedient sancionador núm. 2016/0010957 
2016/287 28/06/2016 Inici expedient sancionador en matèria de trànsit 2016_15 
2016/288 30/06/2016 Acceptar pressupost Breda Express SL transport exposició Renovació escola públ. 
2016/289 30/06/2016 Aprovar ADO factures juny 2016 
2016/290 30/06/2016 Aprovar despesa Vedriola 33 
2016/291 01/07/2016 Aprovar pagament tres factures 
 
 
3. HISENDA 
 
3.1 Aprovar pressupostos de subministrament i serve is  
 
Antecedents 
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos a diversos proveïdors per la 
millora i/o organització de serveis i activitats al municipi. 
 
Els pressupostos pendents d’aprovació són: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Cal Manyà SC J-55.157.119 
Edificis de béns públics 
Renovar tanca metàl·lica camp d’esports de 
l’Escola Montseny  

323 632.00 
12.705,00€ 

(10.500,00€ + 2.505,00€ IVA) 
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Camp Base 
Organization SL B-63.378.525 

Fires i actuacions de promoció 
5a Fira de l’Olla – 2016 
Lloguer muntatge i desmuntatge 
d’infraestructures (estands i haimes) 

4311 226.09.09 
12.889,56€ 

(10.652,53€ + 2.237,03€ IVA) 

Envàs 
Embalatge 
Girona SC 

J-55.115.935 
Altres subministraments: material escolar 
Adquisició bosses reciclatge de llibres 
centres educatius 

323 221.99 75,14€ 
(62,10€ + 13,04€ IVA) 

Brecubat SL B-17.937.434 
Fires i actuacions de promoció 
Treballs enllumenat Festa Comerç a la 
Fresca (16/07/2016) 

4311 226.09.09 759,42€ 
(627,62€ + 131,80€ 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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a contractar els subministraments i serveis que es relacionen a continuació i 
autoritzar la despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Cal Manyà SC J-55.157.119 
Edificis de béns públics 
Renovar tanca metàl·lica camp d’esports de 
l’Escola Montseny  

323 632.00 12.705,00€ 
(10.500,00€ + 2.505,00€ IVA) 

Camp Base 
Organization SL B-63.378.525 

Fires i actuacions de promoció 
5a Fira de l’Olla – 2016 
Lloguer muntatge i desmuntatge 
d’infraestructures (estands i haimes) 

4311 226.09.09 12.889,56€ 
(10.652,53€ + 2.237,03€ IVA) 

Envàs 
Embalatge 
Girona SC 

J-55.115.935 
Altres subministraments: material escolar 
Adquisició bosses reciclatge de llibres 
centres educatius 

323 221.99 
75,14€ 

(62,10€ + 13,04€ IVA) 

Brecubat SL B-17.937.434 
Fires i actuacions de promoció 
Treballs enllumenat Festa Comerç a la 
Fresca (16/07/2016) 

4311 226.09.09 759,42€ 
(627,62€ + 131,80€ IVA) 

 
Segon.-  Comunicar el present acord als proveïdors 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. 
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3.2 Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat  de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal per l’estiu 2016 en el municipi d e Breda Exp.- 2/2016  
 
Antecedents  
Els punts 3 i següents de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal de Breda estableixen les bonificacions i causes de gratuïtat de la taxa 
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 Bàsics d’Assistència 
Social de Breda.  
 
Vistes les sol·licituds presentades i els informes de l’SBAS s’ha valorat els expedients següents: 
 
Codi exp.  Exp. Concepte - Partida Press. 231 - 48000 Import  Bonificació  
03_006 02/2016 Abonaments individuals jove i adult de temporada 90,00 € 50,00% 
03_007 02/2016 Abonament familiar de temporada 59,50 € 50,00% 
03_008 02/2016 Abonaments familiar i individual jove de temporada 59,50 € 50,00% 
03_009 02/2016 Abonament familiar de temporada 90,00 € 100,00% 
 
Legislació aplicable  
Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 
de Breda. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar els expedients de concessió de bonificació o gratuïtat, de la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal per l’estiu 2016 en el municipi de Breda, següents: 
 
Codi exp.  Exp. Concepte - Partida Press. 231 - 48000 Import  Bonificació  A PAGAR  
03_006 02/2016 Abonaments individuals jove i adult de temporada 90,00 € 50,00% 45,00 
03_007 02/2016 Abonament familiar de temporada 59,50 € 50,00% 29,75 
03_008 02/2016 Abonaments familiar i individual jove de temporada 59,50 € 50,00% 29,75 
03_009 02/2016 Abonament familiar de temporada 90,00 € 100,00% 0,00 

 
Segon.-  Notificar la present resolució als interessats de forma individual i tenint en compte el que 
disposa la Llei de Protecció de Dades Personals.  
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per a la gestió dels carnets i dels 
cobraments, si s’escau. 
 

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. 
 
 
3.3 Aprovar pressupostos per actuacions de l ’Àrea de Festes 2016. 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar actuacions musicals els dies 8, 9 i 10 
de setembre per la Festa Major 2016. 
 
El Sr. Xevi Victori, com a representant de l’empresa Produccions Artístiques Victori SL, amb CIF B 
60746591, ha presentat 3 propostes. 
 
La companyia ens ha fet arribar el contracte artístic on figuren l’objecte, el preu, la forma de 
pagament, les obligacions de les dues parts, entre d’altres. 
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L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una actuació musical el dia 26 de juliol 
per l’Aplec de Sta. Anna 2016. 
 
El Sr. Jordi Canaleta, com a representant de la Cobla Arbucienca, ha presentat 1 proposta. 
 
La companyia ens ha fet arribar la proposta artística on figuren l’objecte, el preu, la forma de 
pagament, les obligacions de les dues parts, entre d’altres. 
 
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 2016. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA  IMPORT 

Produccions Artístiques 
Victori SL B 60746591 Sardanes, concert i ball  

Orquestra Rosaleda 338 226.09.05 6.655,-€ 

Produccions Artístiques 
Victori SL B 60746591 

Concert de nit Grup versions 
Allioli 338 226.09.05 4.235,-€ 

Produccions Artístiques 
Victori SL B 60746591 

Concert de nit 
Ítaca Band 338 226.09.05 7.260,-€ 

Cobla Arbucienca  Aplec de Sta. Anna 334 226.09.02 750,-€ exempt 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 Aprovació de les despeses, de les reparacions e n el sistema de rec de les piscines 
municipals, ocasionades per un robatori  
 
Antecedents 
Atès que segons consta en l’informe de la Guàrdia Municipal 186/16, de data 27 de juny de 2016, 
subscrit per l’agent TIP 007, en el qual consta la relació dels fets del robatori del sistema de rec de les 
piscines municipals. 
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Atès que és necessari el rec diari de la gespa de la piscina, s’encarrega la reparació via urgència a 
les empreses Brecubat, s.l. i a Cal Manyà, s.c., les quals presenten uns pressupostos de despesa de 
2.782,43€ i 541,56€. 
 
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.- Aprovar les despeses de Brecubat, s.l. 2.782,43€ i a Cal Manyà, s.c. 541,56€., import total 
3.323,99€ (IVA inclòs) , autoritzar les despeses en l’aplicació pressupostària 342_2120003, 
vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa asseguradora Mapfre per tal que faci les gestions 
pertinents.  
 

Tercer.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
 
3.5 Aprovació de les despeses de les reparacions de  la caldera de la calefacció del pavelló 
poliesportiu 
 
Antecedents 
Atès que en data 31 de maig de 2016 van haver-hi talls d’aigua a la zona esportiva, la qual cosa va 
provocar una avaria a la caldera de la calefacció del pavelló poliesportiu. 
 
S’encarrega la reparació a l’empresa Brecubat, s.l. (B17937434) el qual presenta uns pressupostos 
de despesa de 1.406,98€ i 1.976,18€. 
 
Atès que tenim un contracte de gestió del subministrament amb l’empresa Abastaments d’Aigües del 
Tordera, se li requereix que faci la tramitació pertinent amb la companyia asseguradora per tal de que 
se’ns aboni l’import total de les reparacions. 
 
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. 
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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.- Aprovar les despeses de Brecubat, 1.406,98€ i 1.976,18€, import total 3.383,16€ (IVA 
inclòs) , autoritzar les despeses en l’aplicació pressupostària 342_2120002, vinculades si és el cas, 
del pressupost de l’any 2016. 
 
Segon .- Notificar la present resolució a Abastament d’Aigües del Tordera.  
 
Tercer .- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
 
3.6 Aprovar pressupostos de subministrament i serve is per la Revetlla de Sant Joan 2016 
 
Antecedents 
Per la revetlla de Sant Joan es va organitzar un sopar i ball populars. 
 
L’equip de so i els llums utilitzats per la revetlla es van llogar a Pere Fugarolas Clemente, amb NIF 
77.908.922-x, el que ens ha fet arribar una factura amb l’import corresponent.  
 
El detall de la factura és: 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Pere Fugarolas Clemente 77.908.922-X Revetlla de Sant Joan 2016 
Lloguer equip de so i llums 

 338 226.09.06 854,26€ 
(706,00€ + 148,26€ 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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar els subministraments i serveis que es relacionen a continuació i autoritzar la 
despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Pere Fugarolas Clemente 77.908.922-X Revetlla de Sant Joan 2016 
Lloguer equip de so i llums 

 338 226.09.06 854,26€ 
(706,00€ + 148,26€ IVA) 
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Segon.-  Comunicar el present acord als proveïdors 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. 
 
 
4. GOVERNACIÓ 
 
4.1 Autoritzar el pas de la “XXV Marxa cicloturista  Vila de Pineda Memorial Fabri Hernàndez” 
pel municipi de Breda. 
 
Antecedents 
En data 27 de juny de 2016, amb registre d’entrada 1803, el Club Ciclista de Pineda de Mar ha fet 
arribar una sol·licitud d’autorització de pas pel terme municipal de Breda, pel dia 18 de setembre, per 
a dur a terme la “XXV 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 “XXV Marxa cicloturista Vila de Pineda 
Memorial Fabri Hernàndez” pel municipi de Breda, el dia 18 de setembre de 2016, supeditat a la 
concessió dels permisos pertinents per part del Servei Català de Trànsit i del Parc Natural del 
Montseny. 

 
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. 
 
 
5.   RECURSOS HUMANS 
 
5.1 Aprovació avançament en concepte de nòmina RE 1 839 
Antecedents 
 
En data 1 de juliol de 2016 i RE1839 es sol·licita bestreta per part d’un treballador de l’Ajuntament. Es 
sol·licita el reintegrament de la bestreta a compte de nòmina en 10 pagaments mensuals de 100 
euros que li seran descomptats mensualment. 
 
D’acord amb l’article 59 del conveni dels funcionaris de l’Ajuntament de Breda: 
“Es podrà concedir al personal de l’Ajuntament de Breda amb un temps de prestació de serveis 
superior als 12 mesos que es trobin en situació de servei actiu i d’alta en la nòmina de la corporació, 
una bestreta sense interès a compte de les retribucions a percebre durant el proper any de 
prestació de serveis, amb un màxim global per a tot el personal de 20.000 euros constants. En el 
supòsit que la bestreta sigui per una quantia inferior a 1500 euros es podrà demanar una 
segona bestreta durant el mateix any, un cop retornada totalment la primera. En el cas que la 
bestreta superi aquesta quantitat, només es podrà demanar una sola bestreta cada any, excepte 
que la bestreta es destinés a pagar la matrícula d’estudis en centres oficials per a l’obtenció 
de titulacions acadèmiques reglades del personal de la corporació, supòsit aquest en què 
s’admetria excepcionalment la sol·licitud d’una segona bestreta, un cop cancel·lada la primera 
íntegrament. 
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Aquesta bestreta no podrà excedir la quantia equivalent a 2 mensualitats de les seves retribucions 
ordinàries íntegres. 
El reintegrament s’efectuarà mitjançant una deducció de les retribucions de l’interessat al llarg 
dels 12 mesos posteriors a la concessió, en quantitats proporcionals a la quantia de la bestreta 
concedida. 
Amb independència del termini màxim esmentat de 12 mensualitats, els beneficiaris de la 
bestreta podran procedir a la cancel·lació de la quantitat pendent en el moment que considerin 
adient o en els mesos de percepció de les pagues extraordinàries de Nadal i juny. 
Per afavorir la celeritat en el seu tràmit, totes les sol·licituds de bestreta que arribin a l’Àrea de 
Recursos Humans es percebran en un termini de 10 dies. 
Abans de la resolució de sol·licituds voluntàries dels interessats referides a la finalització o 
interrupció de la relació de servei amb la corporació, serà necessari acreditar el reintegra ment 
íntegre de les possibles bestretes concedides.” 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/2007 de 12 d’ abril, per la qual s’ aprova l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de personal de les Entitats Locals 
Article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
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 l’avançament de 1.000 euros en concepte de nòmina, a retornar en la forma 
detallada a la part expositiva d’aquest acord i d’acord amb la instància RE1839. 
 
Segon.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació i a l’empresa que 
s’encarrega de gestionar les nòmines dels treballadors de l’ajuntament de Breda.   
 
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       Vist i plau, 

 L’alcalde  
 

 
 
 

 
 

Maite Pérez Vicente          Dídac Manresa Molins 
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