
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 31 D´AGOST DE 2020 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000034  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 d’agost de 2020 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:20 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
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 
Rosa Prat Sala, Regidora 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
 
Han Excusat la seva absència: 
Núria Marès de las Heras, Regidora 
 
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 anteriors 
Degut a un error administratiu no es poden sotmetre a aprovació les actes de les anteriors sessions 
ordinàries. 
 
 
2.0.- Proposta de reconeixement de l'obligació de pagament de la indemnització per suspensió 
de contracte administratiu a favor de l'Associació Taller de Breda. 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda reunida en data 5 de juny de 2017 va adjudicar a 
l’associació El Taller de Breda, amb CIF G55147201, el contracte de gestió del servei del taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, per un preu de 42.000,00 
euros més IVA, a raó de 14.000,00 euros anuals. 
 
En data 30 de març de 2020, per Decret d’Alcaldia 2020DECR000278, es van aprovar un seguit 
d’instruccions sobre els serveis municipals afectats pel COVID 19 i suspensió de contractes 
administratius no essencials. 
 
Entre aquests contractes es va declarar suspès el contracte de gestió del servei del taller d’activitats 
recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, atès que va esdevenir d’impossible 
compliment per les mesures de confinament de la crisi del COVID19.  
 
El secretari-inteventor va informar que es tracta d’una causa de força major no imputable al 
contractista, i per tant aquest té dret a les indemnitzacions que li reconeix la legislació vigent. 
 
En data 19 d’abril de 2020 va entrar en el registre municipal un escrit de El Taller de Breda pel qual 
demana que se li reconegui una indemnització per una sèrie de conceptes que acredita 
documentalment.  
 
Ambdues parts varen formalitzar una acta de suspensió del contracte de servei, que detallava els 
conceptes pels quals el contractista té un dret d’indemnització.  
 



 

La Junta de Govern de Local reunida en data 11 de maig de 2020 va aprovar reconèixer el dret 
d’indemnització a favor de l’associació El Taller de Breda, amb CIF G55147201, de les despeses que 
efectivament siguin acreditades arran de la suspensió del contracte de gestió del servei del taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, valorant-les inicialment en 
9.435,19 euros.  
 
El mes de maig l’Ajuntament va realitzar un pagament a compte de 8.000 euros en compliment del 
que preveuen els acords subscrits a l’acta de suspensió.  
 
En data 3 d’agost de 2020, l’Associació Taller de Breda ha acreditat i justificat part de la despesa 
susceptible de ser indemnitzada, concretament 9.247,69 euros. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de conformitat amb observacions, per part de 
secretaria-intervenció.  
 
Vist que es considera que la despesa ha estat degudament justificada i acreditada d’acord amb les 
previsions inicialment aprovades en data 11 de maig de 2020. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020). Articles 1.6 i 2 
Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic 
(LCSP). 
Articles 107, 282 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) 
Plec de clàusules econòmico-administratives que regula el contracte administratiu (PCAP). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el reconèixer de l’obligació de pagament de 9.247,69 euros en concepte 
d’indemnització a favor de l’associació El Taller de Breda, amb CIF G55147201, de les despeses que 
efectivament acreditades arran de la suspensió del contracte de gestió del servei del taller d’activitats 
recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural. 
 
Segon.- El reconeixement de la indemnització es realitza a càrrec a l’aplicació pressupostària que es 
detalla: 
 

CONCEPTE APLICACIO CIF EMPRESA IMPORT  

Indemnització, per suspensió de 
contractes 

929. 22699 
Indemn. a 
tercers 

G55147201 
El Taller de 
Breda 

9.247,69 

 
Tercer.- Requerir a l’Alcaldia que aprovi l’ordre de pagament de 1.247,69 euros que resten pendents 
de pagar, una vegada deduïts el 8.000 euros pagats a compte.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la concessionària del servei i als serveis comptables de la 
corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació musical WASA 
CORPORATION per la Festa de l’Ajust 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 7 d’abril de 2020, l’Alcalde va avocar la competència delegada a 
la Junta de Govern local, per iniciar d’ofici l’expedient de resolució del contracte administratiu de 



 

serveis d’actuació musical WASA CORPORATION per la Festa de l’Ajust. (CPV 92312120-8) 
adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2020 a favor de 
Oorginal Management SL, per un preu base de 2.300,00 més 21% d’IVA (2.783,000 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 338.2260904. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa de l’Ajust per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 8 d’abril de 2020. 
 
Ha transcorregut el tràmit d’audiència sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació en contra 
de la resolució del contracte, i per tant es presumeix la seva conformitat amb els termes de la 
resolució. 
 
Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020).  
Els articles 209, 211 a 213 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen 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. 
Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la resolució definitiva, per mutu acord, del contracte administratiu de serveis 
d’actuació musical WASA CORPORATION per la Festa de l’Ajust. (CPV 92312120-8) adjudicat per la 
Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2020 a favor de Oorginal 
Management SL, per un preu base de 2.300,00 més 21% d’IVA (2.783,00 €). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
2.783,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostaria 338.2260904 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar el pla d’usos de les instal·lacions del Centre Cívic i social 1 d’octubre, temporada 
2020-2021 
 
Antecedents  
L’article 9 del Reglament de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals estableix que la 
Regidoria d’Entitats i Participació Ciutadana, segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat de les 
instal·lacions, acordarà amb les entitats sol·licitants d’usos habituals un pla d’ús. 
 
Aquest calendari inclourà la distribució horària de les sales durant l’any i es modificarà segons 
autoritzacions d’activitats puntuals de manera que sempre estigui actualitzat. 
 
Per això un cop rebudes les sol·licituds per reserva d’horaris pel curs 2020-2021, cal proposar un pla 
d’ús, que ha d’incloure la distribució de sales per entitat i dia. 
 
Pel que valorades les instàncies presentades es proposa el següent Pla d’ús per la temporada 2020-
2021, segons sales, del Centre Cívic i Social: 
 
SALA POLIVALENT 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 
DIUMEN
GE 

09:00 - 
10:00 

Ass. de Jubilats i 
Pensionistes 
Gimnàstica 
preventiva 
09:00 – 10:45 

  
Ass. de Jubilats i 
Pensionistes 
Gimnàstica 
preventiva 
09:00 – 10:45 

 

      

10:00 - 
10:30 

 

      

10:30 -       



 

11:00 01/09/2020 – 
30/06/2021 

01/09/2020 – 
30/06/2021 

11:00 - 
11:30 

            

11:30 - 
12:00 

              

15:00 - 
15:30 

    Dones de Breda 
Classes de Ioga 
14:45 – 16:30 

01/09/2020 – 
31/07/2021 

      

 

15:30 - 
16:00 

          

16:00 - 
16:30 

  
Ass. de Jubilats i 
Pensionistes  
Ioga 
16:00 – 17:00 

01/09/2020 – 
30/06/2021 

Ass. de Jubilats i 
Pensionistes  
Ioga 
16:00 – 17:00 

01/09/2020 – 
30/06/2021 

    

16:30 - 
17:00  

      

17:00 - 
17:30   

        

17:30 - 
18:00   

        

18:00 - 
18:30   Dones de Breda 

Defensa personal 
18:00 – 20:00 

 01/09/2020 – 
31/07/2021 
  
  

  Ball en línea 
Classes Ball 
18:00-22:00 

01/09/2020 – 
31/07/2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ball en línea 
Classes Ball  
18:00-22:00 

01/09/2020 – 
31/07/2021  
 
 

18:30 - 
19:00 

Ass. de Jubilats i 
Pensionistes 
Calma interior  
18:30 - 19:45 
01/09/2020 – 
30/06/2021 

 
  

19:00 - 
19:30  Dones de Breda 

Classes de Ioga 
19:15 – 21:00 

01/09/2020 – 
31/07/2021  
  

19:30 - 
20:00  

20:00 - 
20:30 

  
 

    

20:30 - 
21:00 

    Dones de Breda 
Curs de salsa 
20:30 – 21:30 

01/09/2020 – 
31/07/2021 
 

  

21:00 - 
21:30 

Dones de Breda 
Classes de Zumba  
21:00 - 22:00 
01/09/2020 – 
31/07/2021 
 
 
 
 
 

      

21:30 - 
22:00 

          

22:00 - 
22:30 

  
 

        

        SALA 1 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 
DIUMEN
GE 

15:00 - 
15:30  

            

15:30 - 
16:00  

            

16:00 - 
16:30  

            

16:30 - 
17:00  

            

17:00 - 
17:30  

  
Ass. de Jubilats i 
Pensionistes 
Curs de català  
17:00 - 18:45 

01/09/2020 – 
30/06/2021 
  
  
  

        

17:30 - 
18:00 

            

18:00 - 
18:30 

            

18:30 - 
19:00 

  
 

        

19:00 - 
19:30   

          

         
 
SALA 2 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 
DIVENDRE
S 

DISSABT
E 

DIUMENG
E 

15:30 - 
16:00  Dones de Breda 

 Patchwork 
15:30 – 17:30 

01/09/2020 – 
31/07/2021 
 

      

16:00 - 
16:30 

  

Ass. Jubilats i Pensionistes  
Labors 
16:00-18:00 
01/09/2020 – 31/07/2021 

Ass. Jubilats i 
Pensionistes  
Labors 
16:00-18:00 
01/09/2020 – 31/07/2021 

      

16:30 - 
17:00 

        

17:00 - 
17:30 

        

17:30 - 
18:00 

          

18:00 - 
18:30 

              

18:30 - 
19:00 

              

19:00 - 
19:30 

              

19:30 - 
20:00 

  
Dones de Breda  
Tertúlies literàries 
(3r dimarts de cada 
mes) 
19:30 - 20:30 
16/09/2020 – 20/07/2021 

          

20:00 - 
20:30 

 

          

20:30 - 
21:00 

  

 

        

21:00 - 
21:30 Dones de Breda 

Reunions de Junta 
21:00 – 23:00 

01/09/2020 – 31/07/2021 
  
  
  

        

21:30 - 
22:00 

        

22:00 - 
22:30 

          

22:30 - 
23:00 

          

        SALA 3 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE DISSABT DIUMENG



 

S E E 

15:00 - 
15:30 

  
 

          

15:30 - 
16:00 

  
 

          

16:00 - 
16:30 

  

Ass. de Jubilats i 
Pensionistes 
Manualitats 
16:00 – 18:00 
01/09/2020 – 30/06/2021 

Ass. de Jubilats i 
Pensionistes 
Manualitats 
16:00 – 18:00 
01/09/2020 – 30/06/2021 

        

16:30 - 
17:00 

          

17:00 - 
17:30 

          

17:30 - 
18:00 

          

18:00 - 
18:30 

  
 

          

 
Legislació aplicable 
Reglament de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals publicat en el BOP número 
43 de 3 de març de 2016. 
Article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya.  
Article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.  
Reglament de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Pla d’ús per la temporada 2020-2021, segons sales, del Centre Cívic i Social. 
 
Segon.- Notificar el present acord a cadascuna de les entitats implicades, informant-les que: 

a. La recepció de la notificació implica l’acceptació del Reglament general i específic vigent a cada 
instal·lació.  

b. Aquest calendari inclou la distribució horària de les sales durant l’any i es modificarà segons 
autoritzacions d’activitats puntuals de manera que sempre estigui actualitzat.  

c. Les sol·licituds per la reserva d’horaris del següent curs s’hauran de realitzar abans del 12 de 
juliol de l’any vinent. 

d. L’aprovació del Pla d’ús representa l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 

f. Caldrà incorporar els protocols i les mesures de seguretat necessàries establertes per la 
normativa i les autoritats sanitàries per a la protecció de la salut de la comunitat, en el context 
d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID-19. Concretament es donarà compliment a 
la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en 
matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19 en el 
territori de Catalunya (publicada en el DOGC en data 29 d’agost de 2020). 

 
Tercer.- Comunicar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la corporació, el pla d’ús aprovat per tal que 
s’inclogui en el calendari d’activitats municipals, inclouen entitat, activitat, horari i dates reservades. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Proposta d’aprovació de l’expedient del contracte privat d’arrendament d’un solar per a ús 
d’aparcament públic 
 
Antecedents  
En data 10 d’agost de 2020, l’Alcaldia va emetre una providència d’incoació de l’expedient 
d’adquisició dels drets d’arrendament sobre la finca cadastral 3421429DG6232S0001UY, a fi i efecte 
de destinar-la a aparcament municipal. 
 
L’Alcaldia justifica el procediment d’adjudicació directa del contracte d’arrendament pel fet que es 
tracta d’una finca urbana que resulta apte i idònia per fer la funció d’aparcament municipal que 
requereix l’Ajuntament.  
 
Es proposa aprovar una despesa, amb un preu màxim de 8.712 euros anuals (IVA inclòs). 
 
A la vista de la proposta de contracte, la secretària-interventora accidental ha emès un informe sobre 
el procediment administratiu que s’ha de seguir per la formalització del contracte d’arrendament.  
 



 

S’ha redactat i incorporat a l’expedient un Plec de Condicions i de Prescripcions Tècniques que 
hauran de regir el contracte d’arrendament del solar, mitjançant un procediment d’adjudicació directa 
amb la propietat de l’immoble. 
 
Consta a l’expedient un informe dels servei tècnics en relació a la idoneïtat de l’immoble i el seu ús. 
 
També consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, i en virtut de la base 26 de les d’execució 
del pressupost.  
 
Legislació aplicable 
Els articles 200, 206 i 222 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)  
 
Els articles 1, 28, 29, 30 i 100 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre.  
 
Els articles 8.1, 110, 113 a 116 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques.  
 
Els articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 (d'ara endavant LCSP).  
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, juntament amb el Plec de Condicions i de Prescripcions 
Tècniques que hauran de regir el contracte d’arrendament del solar situat a la finca amb referència 
cadastral 3421429DG6232S0001UY, que és propietat de la Sra. Roser Castañer Balmas, amb NIF 
37171389P, per un preu en còmput anual de 7.200 euros més IVA.  
 
El termini d’arrendament proposat és d’un màxim de 6 anys, iniciant la seva vigència en data 1 de 
setembre de 2020 i finalitzant en data 30 d’agost de 2026.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 52.272 euros, mitjançant un compromís de despesa 
plurianual d’acord amb les anualitats, aplicació pressupostària i imports que tot seguit es detallen:  
 

ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUP. IMPORT 

2020 133. 202.00 2.904 euros 

2021 133. 202.00 8.712 euros 

2022 133. 202.00 8.712 euros 

2023 133. 202.00 8.712 euros 

2024 133. 202.00 8.712 euros 

2025 133. 202.00 8.712 euros 

2026 133. 202.00 5.808 euros 

 
Es condiciona l’efectivitat de l’acord que l’existència de consignació pressupostaria adequada i 
suficient a càrrec del pressupostos futurs.  
 
Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència a la propietat de l’immoble per tal que presentin les al·legacions 
o reclamació que estimin pertinents o acceptin la proposta d’arrendament i les condicions que consten 
en el Plec de Condicions i Prescripcions tècniques que ha de ser la base dels pactes i acords que 
s’han de formalitzar en el contracte privat d’arrendament.  
 



 

Quart.- Sotmetre l’expedient i els presents acords a informació pública durant el termini màxim de 20 
dies hàbils, mitjançant edicte al BOP i al E-tauler, per tal que qualsevol interessat pugui presentar 
al·legacions o reclamacions a l’expedient.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Recuperació d'hores del permís retribuït recuperable als serveis no essencials de 
l'Ajuntament 
 
Antecedents  
En compliment de la normativa establerta des de la Corporació, mitjançant els Decrets 
2020DECR000278, de 30 de març, 2020DECR000288, de 31 de març, 2020DECR000305 de 6 
d’abril i 2020DECR000324 de 9 d’abril, es van establir les instruccions sobre els serveis municipals 
afectats pel COVID-19 i suspensió de contractes administratius no essencials. 
 
Com a instal·lació no essencial el Centre Cultural “Els Forns” va romandre tancat des del 13 de març 
fins el 4 de juny, fent que l’auxiliar administrativa CLC, acumulés 99 hores de permís retribuït 
recuperable. 
 
En data 27 de juliol de 2020, per registre d’entrada núm. E2020002745, la Sra. CLC ha presentat una 
proposta de recuperació que no coincideix amb la documentació adjunta al registre d’entrada, pel que 
es pacta amb la treballadora el quadre horari següent: 
 

  DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL TOTAL 

Jul.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         

                            0,5 0,5 1,0     1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5       23,5 

Ag.         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

          1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0   1,5 0,5 0,5 34,0 

Set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30             

  0,5 0,5 1,0   1,5 0,5                                           0,5 0,5 0,5           5,5 

Oct.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

      0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   1,5 4,5   0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5     17,5 

Nov.           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

              0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                       8,0 

Des. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31           

          0,5   0,5   0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         10,5 
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Legislació aplicable 
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.(publicat al DOGC de data 19.03.2020). Articles 1.6 i 2. 
El Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a 
les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb el fi de reduir la 
mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
  



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.- Aprovar el calendari consensuat que recull la planificació d’hores a recuperar, següent: 
 

  DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL TOTAL 

Jul.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         

                            0,5 0,5 1,0     1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5       23,5 

Ag.         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

          1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0   1,5 0,5 0,5 34,0 

Set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30             

  0,5 0,5 1,0   1,5 0,5                                           0,5 0,5 0,5           5,5 

Oct.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

      0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   1,5 4,5   0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5     17,5 

Nov.           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

              0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5                       8,0 

Des. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31           

          0,5   0,5   0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         10,5 
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Segon.- Notificar el present acord a la interessada.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Aprovar el Pla d’ús de les instal·lacions del CEIP Escola Montseny  
 
Antecedents  
En data 10 de juny de 2020, i registre d’entrada E2020002049, l’entitat Dones de Breda demana 
poder disposar del porxo del Pavelló rosa per realitzar l’activitat d’entrenaments a l’aire lliure, durant 
els dies de pluja.  
 
El Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda, 
aprovat definitivament en data 10 d’abril de 2015, preveu que l’Ajuntament de Breda podrà autoritzar 
l’ús de les instal·lacions dels Centres d’Educació Infantil i Primària fora de l’horari escolar a entitats i 
col·lectius que organitzin activitats que promoguin valors i actituds formatives. 
 
L’article 2 del Reglament estableix que podran sol·licitar l’ús social de les instal·lacions dels Centres 
d’Educació Infantil i Primària els col·lectius que formen part de la comunitat educativa: pares, mares, 
alumnes, professorat, personal no docent, i també les entitats legalment constituïdes o grups que 
realitzin activitats de caràcter formatiu, social o lúdic. 
 
Valorada la sol·licitud presentada, es comprova que la reserva d’espai es concreta en horari no 
escolar i per tant és susceptible de ser autoritzada.  
 
Legislació aplicable 
El decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics, estableix que “Pel que fa als col·legis d’educació infantil i primària, en què l’edifici és 
patrimoni de la corporació local, la qual es fa càrrec del manteniment, vigilància i conservació, és la 
mateixa corporació local la que autoritza l’ús social de les instal·lacions.” 
 
El Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda, 
aprovat definitivament en data 10 d’abril de 2015. 
 
Article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya.  
 



 

Article 92 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Pla d’ús dels espais de l’Escola Montseny, que es concreta en l’autorització d’ús 
de l’Escola Montseny per realitzar les següents activitats: 

 
DONES DE BREDA: 
 

Dia  Horari Activitat  Espai 

Dilluns i dimecres, tot l’any 18:30 – 20:30 Entrenaments Porxo pavelló Rosa 

 
Es designa a la Sra. Estel Clapés Vila com a persona responsable de les activitats i interlocutora amb 
l’Ajuntament de Breda, als efectes del que preveu l’article 5.1 del Reglament. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’ entitat autoritzada, informant-la que: 
 
a. L’aprovació del Pla d’ús representa l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal essencialment 
revocable per raons d’interès públic. 
 
b. La recepció de la notificació implica l’acceptació del Reglament de les instal·lacions dels centres 
d’educació infantil i primària públics de Breda. 
 
c. Les entitats autoritzades a l’utilització dels espais, assumeixen la responsabilitat dels danys que es 
puguin causar i hauran de comptar o subscriure una pòlissa de responsabilitat civil derivada de les 
activitats que porta a terme i garanteixi la indemnització dels possibles danys a tercers. 
 
d. L’activitat ha de complir les condicions establertes a la normativa específica de cada tipus 
d’activitat. 
 
e. Recordar que les sol·licituds d’espais esportius, espais d’assaig o altres per una durada de tot el 
curs s’han de formalitzar entre els mesos de maig i setembre i es valoraran totes les sol·licituds en 
conjunt. 
 
f. Caldrà incorporar els protocols i les mesures de seguretat necessàries establertes per la normativa i 
les autoritats sanitàries per a la protecció de la salut de la comunitat, en el context d’excepcionalitat 
derivat de la pandèmia del COVID-19. Concretament es donarà compliment a la Resolució 
SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública 
per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19 en el territori de Catalunya (publicada 
en el DOGC en data 29 d’agost de 2020). 
 
Tercer.- Comunicar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la corporació, el pla d’ús aprovat per tal que 
s’inclogui en el calendari d’activitats municipals, inclouen entitat, activitat, horari i dates reservades. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- 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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