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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 22JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28-11-2016 
Hora d’inici: 23:15 hores 
Hora d’acabament: 23:45 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 
 
Secretària accidental 
Meritxell López i Rion 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 21JGL2016 (14-11-2016) 
2. Donar compte 

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

3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis 
3.2. Aprovar factures de subministraments i serveis 
3.3. Sol·licitud de canvi de destí de l’actuació Adequació de la ruta de la Tordera i la Riera 

d’Arbúcies en el municipi de Breda del PUOSC 2013-2017 a l’actuació d’arranjament d’un 
camí fluvial a la llera del la riera del Repiaix 

3.4. Aprovar un contracte menor de serveis pel desenvolupament de tasques d’advocat i 
assessor jurídic 

3.5. Aprovar un contracte menor de serveis pel desenvolupament de tasques d’assessoria 
informàtica 

3.6. Acceptar la proposta per la contractació de serveis de disseny de materials gràfics per 
l’Ajuntament de Breda pel 2017 

3.7. 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 

3.8. Acceptar la subvenció concedida per part de l’Àrea de Sistemes i Tecnologies de la 
Diputació de Girona 

3.9. Aprovar el contracte de prestació de serveis artístics Peluskass pel Carnaval 2017 
4. Recursos humans 

4.1. Atorgament de permís per raó de matrimoni a la treballadora municipal LAB14, personal de 
l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Breda.   

 
 
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 23:15 hores del dia 28 de novembre 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  21JGL2016 DE 14 DE 
NOVEMBRE 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 14 de novembre 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 14 a 25 de novembre de 2016: 
 
NÚM. DATA DESCRIPCIÓ 
2016 / 497 15/11/2016 Ampliació horari laboral LAB13 
2016 / 498 15/11/2016 Fase "P" 
2016 / 499 15/11/2016 Convocatòria de Comissió Informativa de Política Municipal 21/11/2016 
2016 / 500 16/11/2016 Atorgar la concessió nínxol 253A per 50 anys 
2016 / 501 16/11/2016 Gestió tributària_liquidació oct-2016 
2016 / 502 18/11/2016 Llicencia activitat urgent i excepcional celebrar Dia del Circ Cercle Bredenc 

2016 / 503 18/11/2016 
liquidació VODAFONE ESPAÑA OVP 1, 2 i 3-trim-16 ordenança fiscal 6 taxes per 
aprofitament especial del domini públic local 

2016 / 504 18/11/2016 Fase "ADO" factures finals octubre 
2016 / 505 18/11/2016 Fase "O" factures finals octubre 
2016 / 506 18/11/2016 contractació suplència els forns 

2016 / 507 18/11/2016 
Caducitat del procediment i iniciar tràmits per incoar de nou expedient sancionador de 
l’exp. núm. 2015/0037043  

2016 / 508 18/11/2016 Inici exp sancionador en matèria de trànsit_2016_21 
2016 / 509 18/11/2016 Inici exp sancionador en matèria de trnsit_2016_22 
2016 / 510 21/11/2016 Resolució Exp. Prot. Legalitat Can Garoler 
2016 / 511 21/11/2016 Incoar expedient baixes d'ofici del padró d'habitants 
2016 / 512 21/11/2016 Fase P pagaments grups polítics i despesa pintar petanca 
2016 / 513 22/11/2016 Fase "P" factures octubre 
2016 / 514 22/11/2016 Convocatòria Ple Ord 28/11/2016 
2016 / 515 23/11/2016 Fase "P" pagament conveni AMPA IES Vescomtat de Cabrera 
2016 / 516 23/11/2016 Exp. Urbanístic 87/2016 
2016 / 517 24/11/2016 Exp. Urbanístic 88/2016 

2016 / 518 24/11/2016 Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035337 per infracció de l’Ordenança de 
protecció, control i tinença animals. 

2016 / 519 24/11/2016 Exp. Urbanístic 89/2016 

2016 / 520 24/11/2016 
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035245, per infracció de l’Ordenança de 
protecció, control i tinença animals. 

2016 / 521 24/11/2016 Retorn aval LLO 64/2016 
2016 / 522 25/11/2016 Compra de dos portàtils pel Museu Municipal Josep Aragay 
2016 / 523 25/11/2016 Pagament nòmines treballadors novembre 

 
 
3. HISENDA 
 
3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serv eis  
 
Antecedents 
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos per la millora i/o organització 
de serveis i activitats al municipi. 
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Els pressupostos pendents d’aprovació són: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

BRECUBAT  B17937434 Llums d’emergència Centre Cívic 33363300 2.342,57 

ROSELL EXCAVACIONS  Desbrossada reg Av. Mn. Pere Ribot 16061900 2.420,00 

Pere Fugarolas Clemente 77908922X Lloguer equips de so Pessebre Vivent 2016 338_2260956 1.936,00 

 
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 € 

BRECUBAT  B17937434 Llums d’emergència Centre Cívic 33363300 2.342,57 

ROSELL EXCAVACIONS  Desbrossada reg Av. Mn. Pere Ribot 16061900 2.420,00 

Pere Fugarolas Clemente 77908922X Lloguer equips de so Pessebre Vivent 2016 338_2260956 1.936,00 

 
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. 
 
 
3.2. Aprovar factures de subministrament i serveis  
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha procedit a realitzar la següent contractació que a 
continuació es detalla:  
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

ITISA B17014283 Climatització Centre Cívic 33321300 548,77 

NetTAIS B60900420 Neteja grafitis al poble 153221000 580,80 

BRECUBAT SL B17937434 Diferencial factura 188, de 26/10/2016, segons 
pressupost 180, de 13/09/2016 4311_2260909 739,26 

 
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.  



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  4 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

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 el servei que es relaciona 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 € 

ITISA B17014283 Climatització Centre Cívic 33321300 548,77 

NetTAIS B60900420 Neteja grafitis al poble 153221000 580,80 

BRECUBAT SL B17937434 Diferencial factura 188, de 26/10/2016, segons 
pressupost 180, de 13/09/2016 4311_2260909 739,26 

 
Segon.-  Comunicar el present acord al proveïdor 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 Sol·licitud de canvi de destí de l’actuació Ade quació de la ruta de la Tordera i la Riera 
d’Arbúcies en el municipi de Breda del PUOSC 2013-2 017 a l’actuació d’arranjament d’un camí 
fluvial a la llera del la riera del Repiaix 
 
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. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Girona en data 15 de març de 2016 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 2016 a 2017. 
 
Atès que l’Ajuntament té la intenció de sol·licitar un canvi de destí de l’actuació subvencionada 
canviant-la pel projecte d’Arranjament d’un camí fluvià a la llera de la riera del Repiaix, 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 de destí 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 pel projecte 
d’Arranjament d’un camí fluvià a la llera de la riera del Repiaix. 
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Segon.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Girona i trametre el projecte tècnic. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.4 Aprovar un contracte menor de serveis pel desen volupament de tasques d’advocat i 
assessor jurídic 
 
Antecedents 
En el decurs dels darrers anys, s’han incrementat les necessitats de representació de l’Ajuntament de 
Breda davant de diverses jurisdiccions, de defensa judicial de determinats actes de l’ajuntament i 
d’assessorament administratiu especialitzat. 
 
En relació amb els aspectes anteriors, l’Ajuntament de Breda va contractar al Sr. Jaume Figueras Coll 
com advocat i assessor jurídic davant de diverses jurisdiccions amb uns resultats que han representat 
cada any un estalvi per l’Ajuntament, en comparació amb el que hagués resultat de facturar segons el 
barem del Col·legi d’Advocats de Girona. 
 
És voluntat de l’equip de govern contractar el Sr. Jaume Figueras Coll per a la defensa dels 
interessos de l’Ajuntament de Breda.  
 
L’article 10 de 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, 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.  
 
La categoria 12 de l’Annex II es correspon amb l’objecte de la present contractació. 
 
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.-  Contractar al Sr. Jaume Figueras Coll pel termini d’un any (01/01/2017 – 31/12/2017) perquè 
assessori legalment i representi l’ens municipal davant de diverses jurisdiccions, per un import anual 
de 17.400,00€ + 3.654,00€ d’IVA . 
 
Segon.-  Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 920-226.04 
del pressupost per l’exercici 2017. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent 
contracte. 
 
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. 
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3.5 Aprovar un contracte menor de serveis pel desen volupament de tasques d’assessoria 
informàtica 
 
Antecedents 
En el decurs dels darrers anys, s’han incrementat les necessitats d’assessorament en determinades 
gestions de informàtica i comunicació. 
 
En relació amb els aspectes anteriors, l’Ajuntament de Breda vol contractar a l’empresa Josep 
Cusachs Albó SL, amb CIF B-17699109, com a assessoria informàtica, per un import anual de 
6.420,00€ + 1.348,20€ d’IVA. 
 
L’article 10 de 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, 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.  
 
La categoria 12 de l’Annex II es correspon amb l’objecte de la present contractació. 
 
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.-  Contractar a l’empresa Josep Cusachs Albó SL, amb CIF B-17699109, com a assessoria 
informàtica, pel termini d’un any (01/01/2017 – 31/12/2017) per un import anual de 6.420,00€ + 
1.348,20€ d’IVA. 
 
Segon.-  Aprovar la despesa corresponent a l’obra esmentada amb càrrec a la partida 920-227.06 del 
pressupost per l’exercici 2017. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent 
contracte. 
 
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. 
 
 
3.6 Acceptar la proposta per la contractació de serveis  de disseny de materials gràfics per 
l’Ajuntament de Breda pel 2017 
 
Antecedents  
Atesa la previsió d’activitats municipals per a les que es requereix un bon material gràfic per a una 
millor publicitat i promoció, s’ha cregut oportú sol·licitar a Jordi Clarà Iglesias, amb NIF 79.304.468-P, 
dissenyador gràfic, un pressupost per saber el cost anual de la contractació dels seus serveis per a 
cadascuna de les activitats previstes  
 
L’oferta presentada recull, en concepte de tarifa plana, els treballs següents: 
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Maquetació del butlletí municipal de Breda “L’Àgora” 
Disseny i maquetació de desplegables promocionals (materials descrits, publicitat en diaris i revistes, 
baners, ...) 
Disseny i maquetació de cartells promocionals 
Disseny i maquetació de plantilles de document s administratius 
Disseny i maquetació d’elements de senyalització 
 
El cost total és de 5.082,00€ (4.200,00€ + 882,00€ d’IVA), que s’abonaran mensualment amb càrrec a 
les factures emeses pel titular. 
 
La vigència anirà de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017. 
 
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.-  Acceptar l’oferta presentada per Jordi Clarà Iglesias, amb NIF 79.304.468-P, per a la 
contractació del seus serveis com a dissenyador gràfic per a totes les tasques descrites. Amb un cost 
total de 5.082,00€ i una durada d’12 mesos (de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017). 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa de 423,50€ mensuals (350,00€ + 73,50€ d’IVA), de l’1 de gener al 31 
de desembre de 2017, amb càrrec a la partida pressupostària 920 227_06 del pressupost 2017. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent 
contracte. 
 
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. 
 
 
3.7 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 
La Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2015 va 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 G55147201. 
 
El signat amb l’entitat era un contracte de serveis del taller d’activitats recreatives, d’estimulació 
cognitiva i animació sociocultural, amb durada d’un any (1 d’octubre de 2015 – 30 de setembre de 
2016) i import de 12.000,00€. 
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Atesa la necessitat de seguir amb el projecte i degut a la urgència de la concessió del servei per al 
proper curs, a l’espera de la licitació del servei mitjançant concurs obert, la Junta de Govern Local, en 
sessió d’1 d’agost de 2016, va aprovar la contractació, per un període de 3 mesos, del Taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a l’entitat sense ànim de lucre 
el Taller de Breda, amb CIF G55147201. Contracte que finalitza el 31 de desembre de 2016. 
 
Degut a la impossibilitat de licitar el servei mitjançant concurs obert es proposa la contractació, per un 
període de 3 mesos, del Taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural 
a l’entitat sense ànim de lucre el Taller de Breda, amb CIF G55147201. 
 
El contracte tindrà una durada de tres mesos (1 de gener – 31 de març de 2017) i un preu de 
3.000,00€ amb càrrec a la partida 231_227 99 del pressupost 2017. 
 
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 acord a 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 G55147201. 
 
El preu del contracte en fixa en 3.000,00€, amb càrrec a la partida 231_227 99 del Pressupost 
municipal 2017. 
 
Després de les oportunes comprovacions, el preu total es farà efectiu en un pagament 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: 
 

- 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.  

- 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 3.000,00€, amb destinació a la contractació dels serveis d’execució 
del Taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural. Imputar el pagament 
de 3.000,00€, a la partida 231_227 99 del pressupost municipal de l’any 2017.  
 
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 10 dies.  
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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. 
 
 
3.8 Acceptar la subvenció concedida per part de l’À rea de Sistemes i Tecnologies de la 
Diputació de Girona 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en data 11 d’abril de 2016, va provar sol·licitar a la Diputació de Girona 
una subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions a museus i col·leccions de comarques 
gironines per a dotar-se d’equipament relacionat amb les noves tecnologies. 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 5 de juliol de 2016, es va concedir una 
subvenció de 1.562,50€ al Museu Municipal Josep Aragay de Breda,  per material informàtic. 
 
Legislació aplicable 
Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines 
per a dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies. 
Convocatòria de subvencions per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines es dotin 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies. Any 2016 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Acceptar la subvenció concedida per part de l’Àrea de Sistemes i Tecnologies de la 
Diputació de Girona, de 1.562,50€ per a la dotació de material informàtic del Museu Municipal Josep 
Aragay de Breda. 
 
Segon.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.9 Aprovar el contracte de prestació de serveis ar tístics Pelukass pel Carnaval 2017 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst la contractació d’una actuació musical en data 
25 de febrer de 2017, durant el Carnaval. 
 
El representant, Jordi-Andreu Quintana i Vehí, amb DNI 41576363E, ha presentat una proposta 
d’actuació del grup PELUKASS, amb un cost total, amb iva inclòs, de 1.452€. 
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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 
2017. 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 PELUKASS a través de Musics de Girona, sccl (F17459991), per 
a l’actuació musical que es celebrarà el 25 de febrer de 2017 a les 23:30. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-2260906 del 
pressupost per l’exercici 2017 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 1.452€. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució i enviar contracte a retornar signat, al representant de 
PELUKASS, Jordi-Andreu Quintana i Vehí, amb DNI 41576363E i domicili al c/ Miguel de Cervantes, 
63 2n 3a. 
 
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. 
 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 
4.1 Atorgament de permís per raó de matrimoni a la treballadora municipal LAB14, personal de 
l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Breda.  
 
Antecedents 
Vista la sol·licitud presentada per la treballadora municipal LAB14 per la qual es demana l’exercici del 
següent dret conseqüència per raó de matrimoni. 
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- Permís retribuït per raó de matrimoni. 

 
Fonaments de dret 
El conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Breda recull el dret dels funcionaris a gaudir de 15 dies de 
permís per raó de matrimoni. 
La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques catalanes regula el permís per raó de matrimoni, 
un permís de 15 dies naturals consecutius. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Atorgar a la treballadora municipal LAB14 un permís per raó de matrimoni de 15 dies de 
durada, des del dia 8 al dia 23 de desembre de 2016. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la persona interessada, pel seu coneixement i als efectes 
pertinents. 
 
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 accidental      Vist i plau, 
          L’alcalde  
 
 
 
 
 
Meritxell López i Rion          Dídac Manresa Molins 
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