
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 22 DE JUNY DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000024  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 22 de juny de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 22:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Núria Marès de las Heras, Regidora 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser 
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes de sessions 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 8 i 15 de juny de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar l’establiment del preu públic de venda del llibre Breda Desapareguda 
 
Antecedents 
La regidoria de promoció econòmica, comerç i turisme ha adquirit 100 exemplars del llibre Breda 
Desapareguda, d’imatges i contingut històric del municipi 
 
El pressupost del llibre té un preu unitari de 21,15 euros més IVA (22 euros amb IVA inclòs).  No 
obstant l’Ajuntament els ha acabat adquirint amb un descompte comercial del 30%.  
 
L’adquisició d’aquests exemplars es fa amb la voluntat de promoure el coneixement i la promoció de 
la Vila als visitants a través de l’oficina de turisme dels Forns que els disposarà lliurament a la venda 
a qualsevol persona interessada.   
 
A part de destinar els llibres a la venda, es proposa reservar alguns exemplars com obsequis en 
concepte de protocol municipal o com a premis varis.  
 
És per aquest motiu que es proposa que el preu de venda s’estableixi sense descompte, a fi de 
compensar el cost dels exemplars que es regalaran sense contraprestació econòmica.  
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció pel qual posa de manifest les entitats locals 
podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència 
de l'Entitat Local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en l'article 20.1.B) 
del citat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i que l'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei 
prestat o de l'activitat realitzada;  
 



 

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions acordades per aquest ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 26 de juny 
de 2019.   
 
Legislació aplicable 
Article 71 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. 
Article 153 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 
Articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals. 
Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics. 
Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic de venda del llibre Breda Desapareguda, amb un import 
de 22 €  (IVA inclòs), d’acord amb la proposta que es detalla en els antecedents i que consta a 
l’informe de la regidoria de promoció econòmica, comerç i turisme. 
 
Segon. Publicar l’establiment i fixació del preus en el BOP.  
 
Tercer. Trametre els llibres al servei del Forns, per tal que siguin exposats i es promocioni la seva 
venda als visitants; i habilitar al personal al servei dels Forns a gestionar el cobrament dels ingressos 
de dret públic provinents de les vendes dels exemplars del llibre, i de forma trimestral es liquidin 
davant la Tresorera de la Corporació i es reconeguin els drets que s’incorporaran en el pressupost 
d’ingressos. 
 
Quart.   Comunicar aquests acords al personal al servei dels Forns i a la Tresorera de la Corporació.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar el contracte menor d'obres per pintar l'oficina de l'Ajuntament 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
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. 
 
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.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
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, 28, 29.8, 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 

Pintar sostre i parets oficina 
Ajuntament 

45442100-8 920 21200  40287231V 
Pablo Godoy 
Morillo 

550,00 115,50 665,50 

 
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  
 
 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de cultura 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
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. 
 
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.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
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, 17, 28, 29.8, 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 

Llibres – 1 caixa de 12 llibres 
22110000-
4 

3342260902 48173488B 
Mariano Pagès 
d’Urso 

384,00 4% 399,36 

Exposició – Material forogràfic i 
audiovisual 

92521100-
0 

3342260902 48173488B 
Mariano Pagès 
d’Urso 

400,00 21% 484,00 

TOTAL 883,36 

 
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  
 
 
5.0.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
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. 
 
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.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
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, 28, 29.8, 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 

Reparar avaria masia Cal Batlle 
45259000-
7   

333_21200 B17937434 
Brecubat, 
SL 

528,24 21% 639,17 

Reconstrucció mur de rocalla a la Plaça de la 
Bassa del Molí 

50800000-3 1531_21000 40950224N Lluís Illa Pla 792,00 21% 958,32 

 
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 el contracte menor d’obres de la regidoria de gent gran 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
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. 
 
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.   
 
Consta a l’expedient un informe amb observacions del secretari-interventor. 
 
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, 28, 29.8, 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 

Paret exterior al Centre de 
Serveis a la Gent Gran 

45431200-9  231_6320000 45539553J Daniel Abellan Rubio 4.720,00 21% 5.711,20 

 
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.- Aprovació de factures 
 
Antecedents de fet 
En les dates que a continuació es relacionen, s’han rebut en aquesta Administració les següents 
factures: 
 

  
N. 
d'entrada Data 

N. de 
document 

Import 
total Tercer Nom G.P Econ. 

1 F/2020/770 03/06/2020 20200066 1.333,99 B17387051 NASILLARD, S.L. 171 21000 

2 F/2020/779 05/06/2020 452 3.060,09 B67164384 
PERSONALITZACIO D'ESPAIS 
PUBLICS, SL 432 60900 

3 F/2020/782 05/06/2020 
2020-724-

100779845 959,29 A25009192 
RED ESPA?OLA DE SERVICIOS, 
SAU 

171 
132 

22103 
22103 

4 F/2020/789 09/06/2020 1 7 3.218,60 X7074516S HOUSNI EL MEHDI 1532 21000 

5 F/2020/844 08/06/2020 2603 863,70 B17097411 GESTI? GIRONA, SLU 920 22706 

        9.435,67         

 
Rebudes les factures aquestes han estat conformades pels regidors i per les regidores  responsables 
de l’àrea de despesa, que acrediten la realització de la prestació i li donen conformitat.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb  observacions, 
atès que es comprova la inexistència de les fases d'autorització i disposició de la despesa superior a 
500 euros, fet que contravé el procediment de reconeixement de despeses menors establert a les 
bases d’execució del pressupost.  No obstant, es comprova l’existència de crèdit adequat i suficient 
en les aplicacions de crèdit, vinculades si és el cas, del pressupost. 
 
Fonament de dret 
Article 58 i 67 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
Articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març 
Base 18 de les bases d’execució del pressupost 2020 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu les despeses 
de les factures detallades a la part expositiva dels presents acords, d’un import total de 9.435,67 
euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Aprovació canvi horari d’estiu 2020 de la Biblioteca Municipal 
 
Antecedents 
Atès que la Sra. GHF, amb DNI número xx3017xxx, ha sol·licitat per registre d’entrada número 
E2020002055, de data 10 de juny de 2020, un canvi d’horari laboral a partir del dia 15 de juny fins el 
29 d’agost. 
 
L’horari proposat està motivat pel baix ús de la biblioteca durant aquest mesos d’estiu.  
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar l’horari sol·licitat, establint com a horari des del 15 de juny fins el 29 d’agost. 
 
Horari d’atenció al públic 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:00 – 20:00 15:00 – 20:00 9:00 – 13:00 15:00 – 20:00 TANCAT 



 

 
Horari de treball personal 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

de 13h a 15h       
Arxiu CC 
 
de 15h a 20h       
Biblioteca 

de 11h a 14h       
Ajuntament arxiu 
 
de 15h a 20h       
Biblioteca 

de 8h a 15’30h    
Biblioteca 

de 11h a 14h       
Ajuntament arxiu 
 
de 15h a 20h       
Biblioteca 

de 8h a 15h         
Ajuntament arxiu 

 
Segon.-  Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar la concessió d'un ajut econòmic familiar puntual 
 
Antecedents 
En data 2 de juny de 2020, amb registre E2020001905, es sol·licita ajut econòmic familiar puntual per 
atenció a una menor amb alta dependència, tal i com figura en l’expedient 2864-000012-2020. 
 
Els Serveis socials bàsics del municipi emeten informe favorable el 15 de juny de 2020. 
 
Valorada la documentació que conforme l’expedient es proposa la concessió d’un ajut econòmic 
familiar puntual de 300,00€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir als titulars de l’expedient 2864-000012-2020 un ajut econòmic de 300,00€. 
 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 300,00€, al número de compte que consta en l’expedient, amb càrrec 
a la partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2020. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
10.1.- Vacances dels agents de la Guàrdia Municipal per a l’any 2020 
 
Antecedents  
Presentada la proposta dels torns de vacances dels agents de la Guàrdia municipal de Breda per a 
l’any 2020. 
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP). 
Reglament intern dels Vigilants municipals del municipi de Breda publicat al BOP de Girona número 
185 de 26 de setembre de 2013. 
 



 

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir el gaudi de les vacances sol·licitades als agents de la guàrdia municipal segons la 
següent distribució, amb el ben entès que poden ser modificades per la corporació si ho requerís el 
servei. 
 

 TIP 013 i 022  del 8 al 21 de gener i del 29 de juliol a l’11 d’agost + 2 dies a decidir i dies per 
antiguitat 

 

 TIP 007 del 17 al 30 d’abril i del 19 d’agost a l’1 de setembre + 2 dies a decidir i dies per 
antiguitat 
 

 TIP 014 del 25 de maig al 7 de juny i del 19 d’agost a l’1 de setembre + 2 dies a decidir i dies 
per antiguitat 

 

 TIP 015 del 8 al 21 de juliol i del 18 al 31 de desembre + 2 dies a decidir. 
 

 TIP 019 del 8 al 21 d’octubre i del 18 al 31 de desembre + 2 dies a decidir. 
 

 TIP 021 del 17 al 30 d’abril i del 8 al 21 de juliol + 2 dies a decidir. 
 

Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.2.- Acceptar les subvencions concedides dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
any 2020 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 2 de març de 2020 va adoptar 
l’acord, entre d’altres, de sol·licitar a la Diputació de Girona que acceptés que els fons concedits a 
Breda es repartissin de la següent manera: 
 
Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic  48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius     28.611,35€ 
 
Fons despeses culturals 
Contractació Escènics         2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura       1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural        10.139,73€ 
 
Fons noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari     2.065,74€ 
 
Fons camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general       800,00€ 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en sessió de 16 de juny va acordar, entre 
d’altres, aprovar la distribució de fons proposada des de la corporació local. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la distribució, dels fons concedits a Breda dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2020 de la Diputació de Girona, següent: 
 



 

Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic  48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius     28.611,35€ 
 
Fons despeses culturals 
Contractació Escènics         2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura       1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural        10.139,73€ 
 
Fons noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari     2.065,74€ 
 
Fons camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general       800,00€ 
 
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. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.3.- Acceptar la subvenció concedida dins el marc de la campanya "Del Pla a l'Acció" línia 1 
2020-2021 
 
Antecedents 
El 29 de novembre de 2019 es publicaven al BOP de Girona número 229 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 desembre de 2019 es publicava l’edicte d’aprovació de la convocatòria de l’ordre de 
subvenció “Del pla a l’acció” pels anys 2020-2021. 
 
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 2020-2021 per 33 
pòlisses són de 3.313,85€. 
 
Per Decret d’Alcaldia 2020DECR000113, d’11 de febrer, es resol sol·licitar una subvenció de 
1.039,50€, que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 16 de juny de 2020, acorda 
concedir, íntegrament, a la corporació, pel Servei de comptabilitat i gestió energètica, 2020-2021. 
 
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.- Acceptar la subvenció pel Servei de comptabilitat i gestió energètica un subvenció de 
1039.50€. Repartits en les anualitats i quantitats següents: 
 

Exp.- Objecte Núm. Pòlisses Anualitat Import 

2020/1982 Servei de Comptabilitat i gestió energètica 33 2020 519,75€ 

2020/1982 Servei de Comptabilitat i gestió energètica 33 2021 519,75€ 

 



 

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  
 
 
10.4.- Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a l'Escola Montseny de Breda 
 
Antecedents  
En data 18 de juny de 2020, amb registre E2020002200, es sol·licita des de l’Escola Montseny de 
Breda l’aprovació de la justificació dels 6 primers mesos d’un rènting de portàtils, per un import total 
de 955,14€. 
 
Atès que no hi ha concedida cap subvenció per l’anualitat 2020 al centre educatiu esmentat es 
contacta amb l’escola, en data 19 de juny, per aclarir quina és la sol·licitud real i pressupost de 
despesa. 
 
Des de la secretaria de l’escola s’explica que l’agost de 2020 finalitza la vigència del rènting actual 
d’ordinadors portàtils, projecte finançat en la seva totalitat per la corporació local des del 2017, pel 
que sol·liciten que la corporació financi íntegrament les mensualitats de l’any en curs, amb una 
despesa total de 1.273,52€. 
 
El pressupost municipal 2020 detallada, en les partides de despeses, l’aplicació 323 4800301 pel 
finançament mitjançant subvenció de projectes de l’Escola Montseny. 
 
Tal i com estableix el Reglament general de subvencions de la corporació, en l’article 15.- Concessió 
directa:  
“...3. Són subvencions previstes nominativament als Pressupostos des les Entitats Locals, aquelles 
que el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari, apareguin determinats expressament a l’estat 
de despeses del pressupost. 
Els acords administratius o els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes nominativament als Pressupostos de les corporacions locals. 
El procediment per a la seva concessió s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al 
que s’imputa la subvenció, o a instància de l’interessat, i finalitzarà amb la resolució de la concessió o 
el conveni. 
El corresponent conveni o, en el seu cas, la resolució de concessió, haurà d’incloure els següents 
extrems: 

a) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de 
la Unió Europea o d’organismes internacionals. 

b) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats, 
que, en el seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 

c) Termini per justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del compliment 
de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es concedeixin. ...” 

 
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 2020 – 2022 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa per pressupost de 1.273,52€ a l’Escola 
Montseny de Breda pel finançament d’un rènting d’ordinadors portàtils. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de 1.273,52€, amb càrrec a la partida 323 4800301 del 
pressupost 2020 de la corporació local. 
 
Condicionar el pagament autoritzat al compliment de les mesures següents: 
 

a) La incompatibilitat, de l’ajuda concedida, amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 
 

b) El pagament fraccionat de la subvenció: 
a. Les sis primeres quotes, 955,14€, es pagaran abans del 31 de juliol de 2020  
b. Les dues quotes restants, 318,38€, es pagaran abans del 30 d’octubre de 2020 

 
c) Justificació de les despeses 

Caldrà acreditar amb còpies de les factures la despesa efectuada en concepte finançament d’un 
rènting pel lloguer de material/recursos destinats a les noves tecnologies. 
 
El termini de presentació dels documents acreditatius de les despeses serà el següent: 
 

a. Abans del 30 de juny de l’any en curs caldrà aportar la despesa corresponent a: 
6 mensualitats del rènting pel lloguer de material/recursos destinats a les noves 
tecnologies 
 

b. Abans del 30 de setembre de l’any en curs caldrà aportar la despesa corresponent a 
les 2 mensualitats, restants, del rènting pel lloguer de material/recursos destinats a 
les noves tecnologies 

 
Segon.- Notificar els presents acords a l’Escola Montseny de Breda.  
 
Tercer.- Comunicar els present acords 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  
 
 
10.5.- Acceptar la concessió d'una subvenció destinada a minorar les despeses de 
funcionament de les llars d’infants pel curs 2018-2019 
 
Antecedents 
D’acord amb el que s’establia en les bases específiques i convocatòria de les subvencions de les llars 
d’infants municipals, curs 2018/2019, de la Diputació de Girona, per resolució d’Alcaldia 
2020DECR000366, de 6 de maig, es va aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 31.500,00€ per al 
finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de centres educatius de primer 
cicle d’educació infantil de titularitat municipal i d’escoles rurals per al curs 2018-2019. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 16 de 2020, ha acordat concedir a 
aquesta corporació una subvenció de 31.500,00€ per al finançament de les despeses corrents 
derivades del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal i d’escoles rurals per al curs 2018-2019. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial Decret, 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 



 

Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 31.500,00€ de la Diputació de Girona, per al finançament de les 
despeses corrents derivades del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil 
de titularitat municipal i d’escoles rurals per al curs 2018-2019. 
 
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.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, 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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