
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2019000035  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 de novembre de 2019 
Hora d’inici: 22:15 h 
Hora de fi: 22:40 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
 
 
Amb veu i sense vot: 
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Jordi Jové Perich, Secretari 
 
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser iniciada es 
passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’Agrupació de Defensa 
Forestal Riells del Montseny que regula la concessió de subvenció nominativa per la prestació 
del servei de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal de Breda 
 
Antecedents 
L’Associació de Defensa Forestal Riells del Montseny (ADF) es compromet a prestar els serveis de 
suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal de Breda. 
 
Concretament l’ADF posa a disposició de l’Ajuntament una cuba d’aigua que permetrà reduir al mínim 
el temps que es necessita per omplir els vehicles destinats a l’extinció d’incendis.  
 
L’Ajuntament de Breda considera necessari regular l’assistència mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa exclosa de pública concurrència. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 22.2 b/c de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 
Subvencions, es proposa la formalització d’un conveni de col·laboració que estableixi les bases 
reguladores de la subvenció i l’obligació de l’ADF de prestar l’assistència durant les anualitats 2020 i 
2021 
 
Legislació aplicable 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019 
 
 



 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per 
delegació del Ple, l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’Agrupació de Defensa 
Forestal Riells del Montseny que regula la concessió de subvenció nominativa per la prestació del 
servei de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme municipal de Breda que tot seguit es 
transcriu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BREDA I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL RIELLS DEL MONTSENY PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’EXTINCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS DINS EL TERME MUNICIPAL DE BREDA.  
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Ajuntament de Breda, amb CIF núm. representat per l’Alcalde, senyor Dídac Manresa i Molins, 
facultat per acord de la Junta de Govern de data … d’agost de 2019, i assistit per el secretari interventor, senyor 
Jordi Jové i Perich. 
 
D’altra part, l’Associació de Defensa Forestal Riells del Montseny, amb NIF núm. G17947664, representada 
pel seu president, senyor Ricard Ferrer Ferrés amb NIF 40294381Z i amb domicili a efectes de notificacions al 
Can Salvà, 1 de Riells i Viabrea, assistit pel secretari de l’ADF, senyor Joan Ibern Rodulfo 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Associació de Defensa Forestal de Riells del Montseny (en endavant, ADF), és una entitat sense afany 
de lucre, formada per propietaris forestals i l’Ajuntament de Riells i Viabrea que té com a finalitat la prevenció i la 
lluita contra els incendis forestals, que es concreta en els següents punts: 

 Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals. 

 Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es dictin per la 
Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre 
organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals. 

 Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de 
prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran. 

 Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l’ADF. 

 Revisió de la xarxa de camins i punts d’aigua. 

 Suport a l’extinció d’incendis forestals. 
L’ADF de Riells del Montseny està constituïda com a Grup d'Intervenció Forestal ADF-303 de la província de 
Girona.  
 
II. Que el municipi de Breda, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot 
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal, en els termes previstos a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
En tot cas, el municipi de Breda ha d’exercir com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat 
i de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, la prevenció i extinció d’incendis, segons l’apartat segon de 
l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
III. Que el municipi de Breda disposa d’una xarxa de camins i d’una amplia superfície forestal que requereix d’un 
constant manteniment per tal de prevenir els incendis, i tanmateix l’Ajuntament s’ha de proveir dels mitjans 
necessaris per actuar en cas d’emergència i per garantir l’evacuació del territori en cas d’incendi.  
 
IV. Que l’ADF Riells del Montseny disposa dels mitjans materials adequats per realitzar les actuacions de suport 
necessàries en cas d’incendi forestal. Entre aquests mitjans, que posa a disposició de l’Ajuntament de Breda, 
compta amb una cuba per emmagatzemar aigua.  
  
V. Atès que l’Ajuntament de Breda no participa com a membre associat a l’ADF, es creu convenient articular la 
relació d’assistència a través d’un conveni de col·laboració i cooperació, tot de conformitat amb el que preveuen 
els articles 33 i següents de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’article 25 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER. Que l’Ajuntament de Breda consignarà en el pressupost municipal una subvenció nominativa de 2.000 
euros a favor de l’Associació de Defensa Forestal de Riells del Montseny, amb la finalitat que l’ADF realitzi les 
tasques i funcions d’assistència a favor del municipi de Breda en cas d’incendi forestal.  
 



 

Que l’Ajuntament de Breda consignarà en el pressupost municipal una subvenció nominativa de 2.000 euros per 
l’adquisició de la cuba, a pagar únicament la primera anualitat més 500 euros per cada anualitat a favor de 
l’Associació de Defensa Forestal de Riells del Montseny, amb la finalitat que l’ADF realitzi les tasques i funcions 
d’assistència a favor del municipi de Breda en cas d’incendi forestal.  
 
L’Ajuntament de Breda s’obliga doncs, a reconèixer una subvenció de 2.500 euros a càrrec del pressupost 
municipal de l’any 2020, que serà pagada integrament en el termini de 30 dies a comptar des de l’aprovació 
definitiva del pressupost de l’any 2020, i una subvenció de 500 euros a càrrec del pressupost municipal de l’any 
2021. 
 
Concretament l’ADF es compromet a prestar els serveis de suport a l’extinció d’incendis forestals dins el terme 
municipal de Breda., durant el temps que sigui necessari per atendre les emergències que s’esdevinguin. L’ADF 
posarà a disposició de l’Ajuntament una cuba d’aigua que permetrà reduir al mínim el temps que es necessita per 
omplir els vehicles destinats a l’extinció d’incendis.  
 
SEGON. La durada del present conveni serà de dos anys, essent vigent durant les anualitats 2020 i 2021.  
 
TERCER. Per fer efectiu el principi de transparència en l’activitat pública, entès com una obligació a càrrec de 
l’Ajuntament de facilitar de manera pro activa informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa, i en 
compliment del disposat als articles 14 i 15 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, en el Portal de Transparència de l’Ajuntament hi haurà de constar la 
informació referent al conveni de col·laboració així com de la subvenció.  
 
QUART. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i el reglament que la desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol. 
 
Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No 
obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa 
resoldre les qüestions litigioses 
que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per exemplar duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data que s’assenyala a l’encapçalament, 
i s’obliguen a complir-lo bé i fidelment.”  

 
Segon.- Sotmetre el conveni a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte 
a l’E-tauler.  
 
Tercer.- Condicionar l’autorització de la despesa i en conseqüència la vigència del conveni al fet que 
es consignin 2.500 euros, en concepte de subvenció nominativa a favor de l’Associació de Defensa 
Forestal Riells del Montseny, en el pressupost de despeses de l’any 2020 i 500 euros a càrrec del 
pressupost municipal de l’any 2021. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’ADF i als serveis comptables de la corporació. 
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-president de la Corporació per tal que una vegada el conveni sigui 
aprovat amb caràcter definitiu formalitzi els documents que siguin necessaris a l’efecte de l’execució 
dels precedents acords.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de 
Recursos Pedagògics Selva1 i la resta d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la 
participació a la Mostra de Treballs de Recerca 2020-2023 
 
Antedecents 
L’Institut Vescomtat de Cabrera, juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics Selva1, proposen 
als ajuntaments que formen part de la comunitat educativa del centre (Breda, Fogars de la Selva, 
Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu) un conveni de col·laboració per 
promoure la participació a la Mostra de Treballs de Recerca. 
 
El conveni proposat regula l’aportació econòmica que es sol·licita a cadascun dels municipis en funció 
del percentatge aproximat de l’alumnat de cada municipi, així com els compromisos que adoptaran 
cadascuna de les parts amb l’aprovació i signatura del mateix. 
 
La vigència proposada s’inicia el 2020 i finalitzarà el 2023. 



 

 
Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de 
Recursos Pedagògics Selva1 i la resta d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la 
participació a la Mostra de Treballs de Recerca 2020-2023 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ  IMPORT  

2020 323 - 4800300 200,00 € 

2021 323 - 4800300 200,00 € 

2022 323 - 4800300 200,00 € 

2023 323 - 4800300 200,00 € 

Total autoritzat 800,00 € 

 
En tractar-se d’una autorització de despesa anticipada, es condiciona a l’efectiva consignació 
pressupostaria a càrrec del presssupost de despeses de l’any 2020 i següents. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de Recursos 
Pedagògics Selva1 i la resta d'ajuntaments que formen la comunitat educativa. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, per tal que el abans 
de la finalització del mes de febrer dels anys de vigència de conveni realitzin els tràmits per 
reconèixer la despesa i el pagament autoritzat. 
 
Cinquè.- Comunicar el present conveni a la Direcció General d’Administració Local via Eacat. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 
de Breda per al suport tècnic de joventut 2020-2023 
 
Antedecents 
L’article 28 del DL 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, estableix que la comarca, en tot cas ha d’exercir funcions d’assistència i 
cooperació als municipis. Per aquest motiu, dins el Pla Comarcal de Joventut de la Selva, aprovat pel 
Ple del Consell Comarcal de la Selva en data 28 d’abril de 2009, hi figura el projecte de tècnics 
compartits. 
 
Els objectius d’aquest projecte, entre d’altres, són els de potenciar el desenvolupament de polítiques 
de joventut als municipis de la Selva, la creació de serveis municipals específics adreçats a la 
població juvenil, dinamitzar les accions i recursos ja existents en matèria de joventut i definir línies 
d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin 
amb les d’àmbit municipal. 
 
L’Ajuntament de Breda comparteix aquests objectius i considera que la millor manera per aconseguir-
los és comptant amb la figura d’un/a tècnic de joventut compartit entre els municipis que participen en 
aquest projecte i integrat a la plantilla del Consell Comarcal de la Selva. 
 



 

Per tot això el Consell Comarcal de la Seva proposa un conveni regulador del suport tècnic de 
joventut en el que s’estableixen l’objecte i àmbit d’aplicació, els compromisos d’ambdues parts, les 
tasques dels tècnics, el finançament i la vigència entre la resta de contingut mínim establert per 
l’article 40 de la Llei 40/2015. 
 
Amb l’aprovació del conveni l’Ajuntament es compromet a fer efectiu l’import de 4.000,00€ anuals en 
concepte de manteniment del servei. Amb una vigència de quatre anys a partir del dia 1 de gener de 
2020, renovable per un període de quatre anys més, llevat de denúncia per alguna de les parts. En 
aquest cas, hauran de comunicar-ho per escrit amb almenys dos mesos d’antelació a la data que es 
vulgui donar-lo per finalitzat.  
 
Una vegada informat pel servei d’intervenció de la Corporació la modalitat de despesa i el tipus 
d’expedient cal tenir ne compte que l’aprovació del conveni i el seu finançament per part de la 
corporació local resta condicionada a la deguda i suficient consignació pressupostària en el 
pressupost municipal 2020. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del a Selva i l’Ajuntament de 
Breda per al suport tècnics de Joventut 2020-2023 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ  IMPORT  

2020 924 – 226.09.07 4.000,00 € 

2021 924 – 226.09.07 4.000,00 € 

2022 924 – 226.09.07 4.000,00 € 

2023 924 – 226.09.07 4.000,00 € 

Total autoritzat 16.000,00 € 

 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovació de les actes anteriors 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 11 i 18 de novembre de 2019. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
5.0.- Aprovar el contracte menor d’obres 
 
Antecedents 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 



 

menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor d’obres de caràcter privat, i que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent de l’exercici 2019. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 13, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Construcció i 
col·locació d'una porta i 
un tancat a les escola 
zona pati – hort 

45421148-3  323_63200 J55157119 Cal Manyà, SC 6.471,58 21% 7.830,61 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i 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.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovar contractes menors de serveis 
 
Antecedents 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de serveis de caràcter privat, i que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent de l’exercici 2019. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
 
 



 

Legislació aplicable  
Articles 17, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Contractació Viles pel 
Benestar 2019 

85312300-2 311_2260908 38126363E 
Mireia Cabero 
Jounou 

10.830,00 21% 13.104,30 

Manteniment 4 
parallamps 

45312310-3  171_21300 B08325482 QUIBAC, SL 426,92 21% 516,57 

Una captura amb 
xarxes per reduir el 
nombre de coloms al 
municipi 

90922000-6  311_21000 B60786282 
COLOMBA 
CONTROL, 
S.L. 

980,00 21% 1.185,80 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i 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.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar el contracte menor del servei d’elaboració de l’estudi de la Relació de Llocs de 
Treball de l’ajuntament de Breda 
 
Antecedents 
El Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, en el seu article 74 estableix que les Administracions Públiques 
estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments 
organitzatius similars que comprendran, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, si escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries.  
 
Al mateix temps, l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, estableix que l'Administració Pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relativa a la plantilla, la relació de llocs de treball i el 
règim retributiu.  
 
L’Ajuntament actualment disposa d’una Relació de Llocs de Treball (RLT), que es pot considerar 
bàsica i que no s’ajusta als requeriments que la llei exigeix. Per tant, cal revisar aquest document per 
ajustar-lo a les necessitats de l’organització.  
 
L’Alcaldia ha sol·licitat un pressupost a l’empresa Daleph per realitzar un estudi dels llocs de treball, i 
l’empresa ha fet arribar una proposta d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament, 
per un valor de 13.360,70,- € + 21% IVA. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, 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, així com la resta de 
documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost.  
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 



 

El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que els contractes que es proposen adjudicar 
queden configurats com un contracte de serveis (CPV 79311000-7 - Servei d’estudis), susceptible 
d’esser aprovat mitjançant un expedient de contracte menor de serveis. Per altra banda, l’informe 
posa de manifest que es proposa una contractació anticipada a càrrec del pressupost de l’exercici 
2020, d’acord amb l’habilitació efectuada per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic, que disposa en el seu apartat dos que “Es poden tramitar anticipadament 
els contractes l'execució material dels quals hagi de començar en l'exercici següent o els contractes el 
finançament dels quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat 
pública o privada, i s'ha de sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva 
dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.”  
 
Per tant es proposa aplicar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 920_64000 del 
pressupost per l’exercici 2020. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
Articles 17, 25,1, 29.8 i 63.4, 118 i la Disposició Addicional Segona i Tercera apartat 2 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el contracte menor de serveis per a l’elaboració de l’estudi de la Relació de Llocs de 
Treball de l’ajuntament de Breda a favor de l’empresa Daleph amb NIF A63141170, per un import de 
13.360,70,-€ + 21% IVA (16.166,45,-€). 
 
Segon.- Aprovar la contractació anticipada mitjançant l’autorització i disposició (AD) de la despesa 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920_64000 del pressupost per l’exercici 2020, sometent 
l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el 
contracte corresponent.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.  
 
Quart. - Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Aprovar contractes menors de subministraments 
 
Antecedents 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. Així mateix, l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un informe de necessitat, 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, així 
com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost. El contracte 
menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar queda 
configurat com un contracte menor de subministraments de caràcter privat, i que existeix consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació 
corresponent de l’exercici 2019. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  



 

 
Legislació aplicable  
Articles 16, 25, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministraments que es relaciona a continuació i autoritzar 
i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Adquisició d'un 
ordinador amb dos 
monitors per 
l'arquitecte tècnic 

30213300-8  920_62600 B17699109 
Josep Cusachs 
Albó, sl 

606,42 21% 733,77 

Compra de 200ut de 
cubells de reciclatge 
de material orgànic 

34928480-6 1623_22700 B55160071 ID WASTE, SL 1.480,00 21% 1.790,80 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i 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.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per tal que 
assumeixi l’assessorament tècnic continuat en matèria d’enginyeria per l'any 2020 
 
Antecedents  
Des de l’any 2016 el Consell Comarcal de la Selva ofereix a l’Ajuntament de Breda els serveis 
d’assessorament tècnic en matèria d’enginyeria.  
 
En virtut d’aquesta assistència tècnica, el Consell Comarcal ofereix un servei continuat 
d’assessorament en matèries pròpies d’enginyeria (Atenció i consultes, informe de llicències 
d’activitats, controls i inspeccions en matèria d’activitats, i altres tasques que requereixin informe). 
 
D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm.T06, la taxa vigent per a l’assessorament d’un tècnic enginyer 
(grup A1 o assimilat) és de 42€/h. Tanmateix, està en tràmit la modificació d’aquesta ordenança per 
l’any 2020, segons la qual, aquesta taxa serà de 43€/h. 
 
Si l’apliquem a una dedicació de 4 hores cada setmana, alternades amb 7 hores cada 15 dies, en 
resulta, per a un servei hipotètic d’un any de durada, el cost següent: 
 
4h. setmanals x 26 setm./any x 43,00 €/h = 4.472 € 
7h. setmanals x 26 setm./any x 43,00 €/h = 7.826 € 
 
El preu del servei es retribueix d’acord amb les tarifes fixades a l’Ordenança Fiscal T06 de 
l’Administració comarcal.  
 
Vist que interessa a l’Ajuntament de Breda seguir comptant amb l’esmentat servei d’assistència 
tècnica per a l’any 2020 i següents, es proposa subscriure un conveni que reguli l’encàrrec de la 
gestió i el compromís de prestar l’assistència tècnica.  
 
Legislació aplicable 
L’articles 9.4 i 85 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.  
OF T06 del Consell Comarcal de la Selva. 



 

Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
Article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula els encàrrecs 
de gestió.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord:  
 
Primer.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva per tal que assumeixi l’encàrrec de la gestió de 
l’assistència i l’assessorament tècnic continuat a l’Ajuntament de Breda en matèria d’enginyeria per 
l’any 2020, d’acord amb les condicions vigents.  
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 951,11€ mensuals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 
22706 del pressupost 2020. 
 
Tercer.- Requerir al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a acceptar l’encàrrec i formalitzi un 
conveni i documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec. 
 
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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Acceptar la subvenció concedida per dotar d'equipament relacionat amb les noves 
tecnologies al Museu Municipal Josep Aragay 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 26 de juny de 2019 va aprovar 
sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per tal de dotar d’equipaments relacionats amb les 
noves tecnologies el Museu Municipal Josep Aragay de Breda. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 8 d’octubre 
de 2019, ha pres l’acord de concedir a l’Ajuntament de Breda una subvenció de 1.666,66€ pel Museu 
Municipal Josep Aragay. 
 
S’estableix com a termini màxim de justificació de la subvenció el 31 de març de 2020. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona a museus i col·leccions de les 
comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies.  
Convocatòria de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.666,66 euros per dotar d'equipament relacionat amb les noves 
tecnologies al Museu Municipal Josep Aragay. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

11.0.- Acceptar els fons del Pacte d’Estat de Violència de Gènere als ajuntaments 
 
Antecedents 
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 recull la partida de 
20 milions d’euros per les noves i ampliades competències reservades als ajuntaments dins el Pacte 
d’Estat. 
 
El Reial Decret-Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere preveu, per una part, la recuperació de les competències sobre violència 
de gènere pels ajuntaments i, per l’altra, la regulació de a distribució dels fons destinats al 
compliments del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere assignats als ajuntaments. 
 
Mitjançant Resolució de transferències de la Secretaria de l’Estat d’Igualtat pel desenvolupament de 
noves i ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència 
de gènere, per l’exercici 2018, de 4 de desembre de 2018, s’han transferit els fons als ajuntaments. 
 
Aquests fons es poden destinar al desenvolupament de projectes o programes que tinguin com a 
finalitat el desenvolupament de mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat 
pel Ple del Congrés de Diputats, el 28 de setembre de 2017. 
 
Els ajuntaments han de desenvolupar projectes o programes amb càrrec als fons rebuts des de l’1 de 
juliol de 2019 fins al 30 de juny de 2020 i gaudiran de termini fins el 31 d’octubre de 2020 per a la 
justificació, pagament inclòs. 
 
En data 31 d’octubre de 2019 es va ingressar, per part del Pacte d’Estat, la quantitat de 1.362,20€ als 
comptes de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.362,20€ concedida pel Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- Deixar sense efecte l'acord pel que s'aprovava l'activitat del Bus Tornabé 
 
Antecedents  
La Junta de Govern de 15 d’octubre de 2019 aprovava entre d’altres l’activitat proposada del Bus 
Tornabé, autoritzant la contractació del servei de transport nocturn. I, alhora, acordava notificar a la 
resta de municipis interessats en el projecte els acords, informant-los que, un cop s’hagués rebut la 
factura de l’empresa de transports, els seria notificat l’import corresponent que caldria que 
ingressessin a aquesta corporació local, segons els acords presos en l’agrupació de les regidories de 
joventut dels municipis de la Selva Sud. 
 
Tal i com s’informa per part de la tècnica de l’Àrea de Joventut, l’activitat proposada es va haver de 
cancel·lar atesa la suspensió d’actes de concerts i barraques de les Fires de Sant Narcís 2019 de 
Girona per part de l’Ajuntament de la ciutat. 
 
Al ser cancel·lada l’activitat no hi ha hagut despesa imputable que caldria que fos assumida pels 
municipis de la Selva Sud (Riells i Viabrea, Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Fogars de la Selva, 
Massanes i Breda), segons la proposta generada des de les diverses àrees de joventut dels mateixos. 
  



 

Legislació aplicable 
Apartat 2.l de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local, de 15 d’octubre de 2019, pel 
que s’aprovava l’activitat proposada del Bus Tornabé, autoritzant la contractació del servei de 
transport nocturn. 
 
Segon.- Notificar a la resta de municipis interessats en el projecte els presents acords. 
 
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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia,  s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
13.1.- Aprovar la sol·licitud d’una bestreta del 50% d'una subvenció amb càrrec a l’exercici 
2019, com a pagament a justificar 
 
Antecedents 
El 5 de gener de 2018 es publicaven al BOP de Girona número 4 les bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments en el marc del programa “Del pla a l’acció” de la Diputació de Girona. 
 
El 20 de febrer es publicava l’edicte d’aprovació de la convocatòria de l’ordre de subvenció “Del pla a 
l’acció” pels anys 2018-2019. 
 
Segons les bases reguladores, les subvencions es defineixen en quatre línies, de les que 
l’Ajuntament pot i vol concórrer, atenent que les activitats subvencionades podran ser 
subcontractades, a les següents: 
 
Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o adquisició de 
programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques i/o redacció d’informes de 
seguiment dels en municipis de menys de 20.000 habitants. 
 
Contractats els serveis al Consell Comarcal de la Selva els costos pel període 2018-2019 per 34 
pòlisses són de 2.815,71€. El percentatge de finançament, com a màxim, pot ser del 75% de les 
despeses elegibles pel que la subvenció sol·licitada no pot sobrepassar els 1.224,00€. 
 
La Junta de Govern Local, de 23 d’abril de 2018, va aprovar la sol·licitud d’una subvenció per a 
serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals L1 “Del Pla a l’Acció” 
2018 - 2019, a la Diputació de Girona, per un import de 1.224,00€. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 7 d’agost de 2018, va acordar concedir a la 
corporació, pel Servei de comptabilitat i gestió energètica, 2018 – 2019, un subvenció de 1.224,00€ 
(Import pel 2018 - 612,00€ i pel 2019 - 612,00€). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 12 de setembre de 2018 va acceptar la subvenció pel Servei 
de comptabilitat i gestió energètica un subvenció de 1.224,00€ 2018 – 2019.  
 
Alhora que aprovava la sol·licitud d’una bestreta del 50% de la subvenció amb càrrec a l’exercici 
2018, com a pagament a justificar.  
 
La Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 6 d’abril de 2019 concedeix una pròrroga 
d’ofici del termini de justificació fins a 31 de gener de 2020. 
 
Legislació aplicable 
Bases específiques reguladores de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, aprovades per 
sessió plenària del Ple de la Diputació de Girona.  
Convocatòria de les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció 



 

Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una bestreta del 50%, 612,00€, de la subvenció amb càrrec a 
l’exercici 2019, com a pagament a justificar. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a la Diputació de Girona. 
 
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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
13.2.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per material escolar 
 
Antecedents 
Segons expedient a dalt esmentat es sol·licita per part de la interessada un ajut econòmic per assumir 
les despeses del material escolar pel curs 2019-2020. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
familiar. 
 
En data 21 de novembre de 2019 des del servei SBAS del municipi s’informe sobre la situació familiar 
i el cost total del material 204,75€ i es proposa l’assumpció, per part de la corporació, del 100% de 
l’import esmentat. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Reial Decret 887/2006, de 214 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut familiar de 204,75€ amb càrrec a l’aplicació 231 480.00 del pressupost de 
despeses de 2019. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de 204,75€ repartits de la següent manera: 
 

- 125,75€ a la Llibreria “El Trèvol” de Breda, en concepte de beca de material escolar 
- 79,00€ a l’IES Vescomtat de Cabrera, en concepte de quota de centre educatiu  

 
Tercer.- Notificar el present acord a la família interessada. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
13.3.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del Cicle de Concerts de Música 
de Cobla de la Diputació de Girona 
 
Antecedents  
El BOP de Girona número 185, de 26 de setembre de 2019, publicava les bases reguladores de 
subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines 
per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla de la Diputació de Girona. 
 
El BOP de Girona 219, de 15 de novembre de 2019, publicava la convocatòria anticipada de 
subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines 
per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla – anualitat 2020. 
 
Aquesta convocatòria estableix, entre altres que: 



 

Les cobles que duran a terme els concerts seran la Cobla La Flama de Farners, amb el concert “Terra 
de monestirs”; la Cobla Montgrins, amb el concert “Trencats i seguits”, i la Cobla La Principal de 
Cassà, amb el concert “La sardana popular. Xaxu i els seus contemporanis”. La Diputació de Girona 
subvencionarà un total de 21 concerts, 7 concerts de cada cobla. El finançament serà el següent: 
 

COBLA PREU CAIXET FINANÇAMENT DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ 

La Flama de Farners 2.395,00 € 50% 1.197,50 € 

Cobla Montgrins 3.400,00 € 50% 1.700,00 € 

La Principal de Cassà 1.200,00 € 50% 600,00 € 

 
Des de l’Àrea de Cultura i Patrimoni es considera convenient la sol·licitud de subvenció pel concert 
ofert per la cobla La Flama de Farners, amb el concert “Terra de monestirs”. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985. De 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions 
Reglament d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció en el marc del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
de la Diputació de Girona – 2020, pel concert “Terra de monestirs” de la cobla La Flama de Farners. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud corresponent a la Diputació de Girona dins el termini establert a les 
bases i convocatòria del Cicle. 
 
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. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte que 
en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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