
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 13 D´OCTUBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2020000040  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 13 d´octubre de 2020 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:30 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r 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 
 
Desenvolupament de la sessió.  
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí 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 
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 28 de setembre i 5 d’octubre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- Estimació parcial del recurs de reposició presentat contra la resolució d’un expedient de 
responsabilitat patrimonial 
 
Antecedents 
La Sra. E.F.I va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament per 
mitjà d’escrit presentat el dia 26 de juliol de 2018, amb registre entrada núm. E2018002557. 
 
En data 24 d’agost de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia es va admetre a tràmit la reclamació de 
danys patrimonials presentada per la Sra. E.F.I, i es va iniciar un expedient de reconeixement de 
responsabilitat patrimonial mitjançant un procediment ordinari.  
 
Tramitat l’expedient i prèvia proposta de l’instructor, la Junta de Govern Local reunida en data 3 de 
juny de 2019 va estimar la reclamació i va reconèixer una indemnització total de 2.378,25 euros a 
càrrec de la pòlissa 85588952 de la companyia d’assegurances Zurich Insurance PLC.  
 
Posteriorment en data 16 de juny de 2019, la Sra. E.F.I va presentar uns escrits a mode de recurs de 
reposició en la qual s’oposava a la quantia de la indemnització i demanava que es reconegués un 
total de 4.042,25 euros d’acord amb la documentació complementaria i justificants de baixes laborals i 
despeses efectivament realitzades fins aquella data.  
 
Concretament manifestava la seva disconformitat amb la resolució atès que no estimava la totalitat de 
la indemnització econòmica reclamada i demanava que s’admetés la següents despeses:  
 
- 1.410,00 euros per 47 dies de baixa laboral (a raó de 30 €/dia).  
- 47,50 euros per 250 quilometres de desplaçaments dels dies 25 de setembre a 11 d’octubre de 
2018, al Centre de recuperació de Sant Celoni (a raó de 0,19 €/km).  
- 206,50 euros per despeses de quilometratge a centres de recuperació.  
 
Aquesta reclamació de quantitat va ser traslladada a la corredoria d’assegurances FERRER-OJEDA 
per tal que valoressin la possibilitat que fos acceptada.  
 



 

Finalment en data 21 d’agost de 2020 la corredoria d’assegurances ha comunicat a l’Ajuntament de 
Breda que ha reconegut a favor de E.F.I una indemnització total de 3.947,90 euros, que ha estat 
totalment pagada.  
 
Davant d’aquests fets consumats, només procedeix resoldre el recurs de reposició estimant 
parcialment la reclamació fins el límit reconegut per la pròpia companyia d’assegurances que s’ha fet 
càrrec integrament de la reclamació. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
Els articles 13, 61, 65, 67, 81, 82, 91 i 96.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Estimar en part el recurs de reposició presentat per la Sra. E.F.I contra la resolució de 
l’expedient X2018000881 de reclamació de responsabilitat patrimonial, en el sentit de reconèixer una 
indemnització total i per tots els conceptes de 3.947,90 euros; fent constar que aquest import ja ha 
estat efectivament pagat per la companyia d’assegurances Zurich Insurance PLC a càrrec de la 
pòlissa 85588952. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a la Corredoria d’Assegurances Ferrer Ojeda i a la interessada.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar l'Addenda del Conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i 
especialitzats dels municipis de la comarca de la Selva per a l'any 2020 
 
Antecedents  
L’any 2011 els ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci 
de Benestar Social de la Selva varen formalitzar un Conveni Marc de delegació de competències per 
a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, el qual s’ha anat renovant mitjançant 
addendes fins l’any 2014. Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar 
íntegrament totes les funcions i els serveis que prestava el Consorci de Benestar Social. 
 
El 20 de juliol de 2016 es va signar el Protocol 2016-2019 del Contracte Programa per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
el Consell Comarcal de la Selva, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat. 
 
El Consell Comarcal de la Selva presta als municipis de la comarca de la Selva menors de 20.000 
habitants els següents serveis socials: 

a) Serveis Socials Bàsics, que engloba: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP), el 
Servei d’Ajuda al Domicili (SAD), el Servei de Teleassistència (TAD) i els Ajuts d’Urgència 
Socials (AUS)  

b) Serveis Socials Especialitzats, que engloba: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD), el Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA), el Servei d’Integració en 
Famílies Extenses (SIFE), el Pla d’Inclusió i Ciutadania (PLIC) i el Servei de Transport 
Adaptat (TA). 

 
Per tal de coordinar, realitzar i establir el finançament d’aquests serveis el Consell Comarcal de la 
Selva i els ajuntaments de la comarca formalitzen anualment les addendes al Conveni Marc amb la 
definició dels serveis que es presten, la contraprestació econòmica que correspon a cada part i totes 
les altres característiques que configuren la seva prestació. 
 
Vista la proposat d’Addenda i finançament dels serveis socials, el secretari-interventor interí ha emès 
un informe de fiscalització favorable. 
 
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 25 de juny 
de 2015. 
 



 

Legislació aplicable 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya i disposicions complementàries. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’Addenda al Conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i 
especialitzats al municipi de Breda per a l’any 2020 en els termes en què figura en l’expedient amb la 
redacció que ha continuació es recull: 
 
MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE BREDA PER A L’ANY 2020 
 
Introducció 
 
A l’any 2011 els Ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal i el Consorci de Benestar Social de 
la Selva varen formalitzar un Conveni de delegació de competències per a la prestació dels serveis socials bàsics 
i especialitzats, el qual s’ha anat renovant mitjançant addendes fins a l’any 2015. 
 
Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar íntegrament totes les funcions i els 
serveis que prestava el Consorci de Benestar Social. 
 
El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències en matèria de serveis socials pels ajuntaments 
de municipis de menys de 20.000 habitants. 
 
Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el Servei d’Ajuda al Domicili, 
el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social. 
 
Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), el servei 
d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el 
pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i el servei de transport adaptat (TA). 
 
Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En alguns serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris 
mitjançant preu públic o taxa. 
 
El municipi de Breda, amb la previsió de despesa que al final s’especifica, rep els serveis socials següents : 
 
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva 
 

1. Serveis Socials Bàsics 
 
Equip Bàsic d’Atenció Social 
 
L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials, educadors/es socials i un suport 
administratiu. Està regulat pel Contracte Programa 2016-2019, que ha estat prorrogat per a l’any 2020, en 
l’apartat relatiu a la fitxa 01 de professionals dels equips bàsics. Prestaran els serveis a les dependències que 
tingui establertes l’Ajuntament de dilluns a divendres. 
 
Les tasques d’aquest equip inclouen: Permanències i visites al despatx i al domicili. 
 
Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi. Reunions professionals 
Treball derivat de les gestions. 
Gestió de tots els recursos i prestacions. 
Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals. 
L’ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics d’aquest servei sempre i quan 
assumeixi el total cost de la mateixa. 
 
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social) 
 
El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència així com a d’altres 
col·lectius amb dificultat social i/o famílies vulnerables. 
L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip d’atenció social primària i es regula per 
l’ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva. 



 

 
El Ple del Consell Comarcal de la Selva aprova anualment les ordenances que fixen els preus públics o taxes 
aplicables als ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts. 
 
El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves sol·licituds. 
 
El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a l’Ajuntament pel seu coneixement i el 
finançament que correspongui (34% del cost). 
 
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència) 
 
Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la sol·licitud i els tràmits d’acord 
amb la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència i segons el seu Pla Individual 
d’Atenció els hi correspon un número determinat d’hores de servei. El servei queda regulat també per l’actual 
ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Servei de Teleassistència a Domicili (TAD) 
 
El TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal connectat a una Central 
d’Alarmes. 
 
Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els propis usuaris. El servei queda 
regulat per l’ordenança vigent P-12 del Consell Comarcal de la Selva. 
 
 

2. Serveis socials especialitzats 
 
Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA 
 
Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es presta des dels equips 
d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen a fer valoracions i actuacions dels infants en situació de 
desemparament, de 0 a 18 anys, així com el seguiment i el tractament de les seves famílies. 
 
També dóna suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions especialitzades, aplica 
mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar i fa el seguiment, tractament i avaluació de les mesures de 
protecció. 
 
Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) 
 
És un servei adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles, germans...) que tinguin al 
seu càrrec nens i nenes tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància. 
 
Pla de Dones de la Selva 2016-2020, que treballa diversos eixos: 
 

- Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i Assessorament a les 
Dones de la Selva (SIAD) 

- Atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència masclista. 

- Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere. 

- Atenció d’acollida d’urgència Pla d’Inclusió i Ciutadania (PLIC) 
El Pla d'Inclusió i Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de lluita contra la pobresa, 
l'exclusió i la vulnerabilitat socials al municipi. Entre d'altres, el PLIC impulsa accions formatives, de prevenció i 
de foment de la igualtat d'oportunitats. Es prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb els 
agents socials del municipi, intervenint des de la vessant comunitària. 
 
El PLIC desplega serveis d’acollida a persones immigrades de manera mancomunada, formació lingüística, 
coneixements laborals i de la societat catalana dins el marc jurídic que es desprèn de l'aplicació del Decret 
150/2014 de 18 de novembre. També forma part de l’acollida disposar d’un tècnic d’acollida per atendre les 
persones nouvingudes en aquells municipis on les necessitats ho requereixin, sempre vinculat a la disponibilitat 
pressupostària. 
 
Les funcions d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen en el marc del Programa 
Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i estan cofinançades pel Fons Social Europeu (núm. 
CCI2014ES05SFOP007) 
 
Servei de Transport Adaptat (TA) 
 
El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones discapacitades i/o amb dificultats 
de mobilitat que no poden fer ús dels transport ordinari. La prestació d’aquest servei està subjecta a la 
disponibilitat pressupostària. Queda regulat per l’ordenança vigent P-10 del Consell Comarcal de la Selva. 
 
 



 

3. Altres programes 
 
Servei de Reforç Socioeducatiu. 
 
Aquest servei, que fins ara es finançava a través del Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya, es 
seguirà prestant, tot i que el finançament no provindrà del Contracte Programa. Aquest servei no representa cap 
cost afegit per a l’ajuntament. 
 
Programa Benestar i Comunitat de DIPSALUT (Diputació de Girona). 
 
És un programa finançat per Dipsalut de la Diputació de Girona. És un programa que gestionem des del 2013 per 
a tots els municipis de la comarca de manera mancomunada i amb la col·laboració de les entitats Creu Roja i 
Càritas. Actualment es treballa amb taules territorials en les quals hi participen entitats i serveis dels municipis 
per generar accions en benefici de persones en risc d’exclusió. Durant el 2020 sortirà la nova convocatòria. 
 
L’Ajuntament de Breda participa del Programa Benestar i Comunitat gestionat pel Consell Comarcal de la Selva. 
L’ Ajuntament destinarà l'ajuda a cobrir necessitats bàsiques a famílies vulnerables i també ajudes a cobrir 
necessitats socioeducatives dels seus fills menors d'edat (material escolar, activitats extraescolars, etc.) per un 
valor de 
3.000 euros. El Consell Comarcal farà la tramesa de diners corresponent un cop l’Ajuntament justifiqui la despesa 
amb el certificat de l’interventor o secretari. Les accions a justificar comprenen de l’1 de gener fins a 15 de 
setembre de 2020, període màxim de justificació del programa.. 
 
 
Segon. Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la Selva en el municipi de Breda 
i que s’incorporen al Conveni Marc 
 

1. Activitats diverses vinculades als serveis especialitzats del PLIC. 
 
L’Ajuntament de Breda es compromet a cedir les instal·lacions, autoritzacions i permisos necessaris. Posarà a 
disposició del Consell Comarcal de la Selva un espai a l’Ajuntament, equipat amb ordinador, impressora i 
escàner, telèfon i internet així com el material d’oficina i arxiu per aquelles accions que ho requereixin. Per la 
seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats que es programin en el marc dels programes de 
Reforç Socioeducatiu, Accions d’Acollida d’Immigrants, tècnics d’acollida i accions vinculades al programa 
Benestar i Comunitat. 
 
Alhora, l’Ajuntament proporcionarà altres espais per a la formació i desenvolupament d’activitats en el marc de 
l’acollida de persones immigrades, com poden ser accions formatives d’alfabetització, coneixement de l’entorn o 
coneixement laboral, quan se li sol·liciti. 
 

2. Servei d’atenció psicològica a dones vinculat al SIAD de la Selva. 
 
El Consell Comarcal de la Selva realitzarà atenció psicològica a dones vinculat al servei de SIAD. El preu de 
partida d’aquest servei és de 27€/h. i s’ha establert a partir del càlcul de preu/h., corresponent a un tècnic 
superior del Consell Comarcal de la Selva, més desplaçaments. 
 

3. Servei SIS 
 
El Servei d'Intervenció Socioeducativa és producte dels acords entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, per a ordenar, a tot el territori 
català, l’atenció de les situacions d'alt risc en què es puguin trobar els infants i adolescents i les seves famílies. 
 
Des del la Cartera de Serveis socials, s’estableix que els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial son 
una prestació de servei garantida per als ciutadans. 
 
Des del Consell Comarcal de la Selva, a través del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, s’ha planificat la implantació a tota la comarca de la Selva. 
 
És un servei que té com a model de finançament la proporció de 66% a càrrec de la Generalitat i 34% a càrrec 
dels ens locals. L'import que consta a l’addenda correspon a aquesta condició. 
 
Per aquest 2019 disposarem d'un equip interdisciplinari que actuarà de manera itinerant per tota la comarca. La 
seva dedicació a cada municipi tindrà en compte el volum de població i la problemàtica detectada. 
 
 
Tercer. Finançament dels serveis 
 
Serveis Socials Bàsics 
 
El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte programa aprovat anualment. El 34% l’aporta 
l’Ajuntament de la següent manera: 



 

 

- Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària: en funció de la ràtio d’habitants i mitjançant una 
quota fixa. 

- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili: el 34% del cost dels casos actius. 

- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos. Els usuaris aportaran, 
si s’escau, una quota en concepte de copagament. 

Teleassistència 
 
L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari serà: Tipus C0: 8,25 euros/mes, tipus C5: 4,12 euros/mes 
i tipus C10: 0 euros/mes. 
 
Serveis Socials Especialitzats 
 
La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostaria determinada. Es basa en uns barems 
econòmics de costos, els quals finança al 100% del valor dels barems. El cost real dels serveis pot ser major i de 
la diferència se n’ha de fer càrrec el Consell Comarcal. L’ajuntament, com a receptor d’aquest servei, podrà 
col·laborar econòmicament, si escau, per al sosteniment o ampliació d’aquest servei. 
 
Transport Adaptat 
 
Es finança per les aportacions del Contracte Programa de la Generalitat, els propis usuaris del servei i per 
l’aportació dels ajuntaments d’origen i/o veïnatge dels usuaris. A la present addenda hi figura un import orientatiu 
calculat a partir d’una previsió d’ús realitzada d’acord al nombre d’usuaris al tancament de l’exercici anterior. El 
cost real dependrà dels usuaris que finalment facin servir el transport. Mensualment s’envia a l’ajuntament una 
factura amb la relació d’usuaris i el cost econòmic per a l’ajuntament. Aquest cost s’obté de la aplicació de 
l’ordenança fiscal del Consell Comarcal de la Selva núm. P-10. 
 
Copagament de quota pels usuaris, si s’escau. 
 
Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament pels serveis de SAD social, de SAD 
dependència i de Teleassistència. 
 
Despeses indirectes per a la gestió dels serveis 
 
La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva en concepte 
d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, personal administratiu, desplaçaments i anàlegs. 
La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels serveis prestats i amb el detall 
de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents serveis. 
 
Quart. Vigència 
 
En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el Conveni Marc de delegació 
de competències formalitzat per les parts a l’any 2011 i allò que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de 
Serveis Socials de Catalunya i disposicions complementaries. 
 
 
 
Cinquè. Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 
 

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL APORTACIÓ ANY 2020 

QUOTES FIXES  

TREBALLADOR SOCIAL 16.950,92 € 

EDUCADOR SOCIAL 11.352,05 € 

ADMINISTRATIUS 3.929,51 € 

QUOTES VARIABLES*  

SAD SOCIAL 9.375,70 € 

SAD DEPENDÈNCIA 17.577,96 € 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 1.790,22 € 

TOTAL BÀSICS 60.976,36 € 

 
*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre d’usuaris i/o hores de servei. 
S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 
 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS APORTACIÓ ANY 2020 

QUOTES VARIABLES*  

TRANSPORT ADAPTAT 4.074,80 € 

SERVEI SIAD 2.673,00 € 

SERVEIS SIS 2.760,00 € 

TOTAL ESPECIALITZATS 9.507,80 € 

 



 

 
*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre d’usuaris i/o hores de servei o 
trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 
 
Sisè: Aportacions econòmiques previstes per part del Consell Comarcal a l’Ajuntament 
 

APORTACIONS DEL CONTRACTE APORTACIÓ ANY 2020 

PROGRAMA ANY 2020 PER A JUSTIFICAR  

ACCIONS PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT 3.000,00 € 

TOTAL 3.000,00 € 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa estimada de 70.484,16 euros amb càrrec a l’aplicació 231 
22799 del pressupost de l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Acceptar l’aportació de 3.000,00€ per l’any 2020 i comprometre el finançament de les 
accions objecte del Programa de Benestar i Comunitat. 
 
Quart.- Notificar al Consell Comarcal de la Selva el present acord, fent tramesa de l’Addenda 
degudament signada. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Resolució definitiva d'un contracte administratiu de serveis d’actuació infantil amb la 
companyia Cap i Cua per la Festa Major 
 
Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020DECR000693, de 3 de setembre, 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 infantil de la companyia Capicua per la Festa Major. (CPV 
92312240-5) adjudicat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 
a favor de El Poblet SCCL, per un preu base de 425,00€ més 21% d’IVA (514,25€), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
El motiu que ha dut a la resolució del contracte és l’anulació de la Festa Major per impossibilitat 
d’execució arran de la crisi sanitària del COVID19. 
 
Aquest acord va ser notificat a l’interessat en data 4 de setembre 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 infantil de la companyia Capicua per la Festa Major. (CPV 92312240-5) adjudicat per la 



 

Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2020 a favor de CapicuaSCP, per 
un preu base de 425,00€ més 21% d’IVA (514,25€). 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i el compromís de disposició de despesa per un import de 
514,25€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 338-2260905. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i als serveis comptables de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de medi ambient 
 
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 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 

Captura de coloms 90922000-6 311_21000 B60786282 
Colomba 
Control SL 

980 205,80 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  
 
 



 

6.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de gent gran 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, 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, 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 subministrament 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 

Compra de 650ut 
de cava per a la 
Gent Gran 

15931100-
4 

338_2260901 40293586R 
Juan Planas 
Torrent 

5.531,50 21% 6.693,12 

 
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 de subministrament de la regidoria d’esports 
 
Antecedents 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, 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, 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 subministrament 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 

Dues portes de 
ferro pel Pavelló 
Poliesportiu 

44421500-2 342_2120002 A60301884 
PROTUMAN, 
SAL 

870,00 21% 1.052,70 

 
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  
 
 
8.0.- Aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment 
integral dels punts d'accés per connexions d'internet d'alta capacitat en el marc del projecte 
WIFI4EU.  
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local celebrada el dia 6 de juliol de 2020 va aprovar l’expedient de contractació 
de mitjançant procediment obert, , amb tramitació simplificada i abreujada, aplicant diversos criteris 
d’adjudicació, del subministrament, instal·lació i manteniment integral dels punts d'accés per 
connexions d'internet d'alta capacitat en el marc del projecte WIFI4EU. 
 
Els mateixos acords varen aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte i el procediment obert 
 
El procediment de licitació es va anunciar en el Perfil del contractant. 
 
Dins el termini per a la presentació d'ofertes, es varen presentar les següents:  
 

Denominació social NIF Registre Entrada - dia 

Loops Cloud Computing SLU B65931610 13/07/2020 E2020002568 

Integraciones Digitales Gold SL B63343156 22/07/2020 E2020002694 



 

Fibratel SL B80444508 23/07/2020 E2020002699 

Enginyeria Emser SL B62724372 23/07/2020 E2020002705 

Mantenimiento y Operación de 
Infraestructuras SL 

B62400262 23/07/2020 E2020002714 

Ibersystems Solutions SL B63081699 23/07/2020 E2020002718 

Enbex B87071940 23/07/2020 E2020002722 

 
En data 27 de juliol de 2020 es va reunir la Mesa de Contractació i va procedir a l’obertura i valoració 
de les propostes presentades pels licitadors, d’acord amb el que preveu el PCAP.  
 
Una cop valorades les ofertes econòmiques, es va requerir a les quatre empreses licitadores que 
varen presentar ofertes anormalment baixes que justifiquessin la viabilitat econòmica de la seva 
oferta.  
 
La Mesa de contractació es va tornar a reunir el dia 24 de setembre de 2020, per valorar les 
justificacions de les ofertes que estaven en presumpció de temeritat, i un cop revisada la 
documentació, es considera que la justificació és adequada a la prestació del servei i per tant la Mesa 
de contractació va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de 
Ibersystems Solutions SL, condicionant l’adjudicació a la presentació d’una garantia per un import de 
840,75 € corresponent al 5% de l’import. 
.  
En data 7 d’octubre de 2020 ha tingut entrada la presentació de la garantia mitjançant transferència 
bancària i la resta de documentació requerida. 
 
Consta l’expedient un informe de fiscalització prèvia d’Intervenció. 
 
Legislació aplicable  
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).  
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig).  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local els 
següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament, instal·lació i el manteniment integral dels punts 
d’accés per connexions d’internet d’alta capacitat en el marc del projecte WIFI4EU a favor de 
BERSYSTEMS SOLUTIONS SL, amb NIF B63081699, per un preu total de 13.896,67 € més IVA 
(16.814,97 € IVA inclòs), que es desglossa en els següents conceptes:  
 

- Import pels treballs d’instal·lació i posta en marxa:  
12.396,68 € (14.999.98 € IVA Inclòs)  
 
- Import pels treballs de manteniment preventiu i correctiu (pels tres anys):  
1.499,99 € (1.814,99€ IVA Inclòs)  

 
D’acord amb les millores ofertes pel licitador, aquest es compromet a la creació d’un SSID específic 
per a l’ús municipal.  
 
La durada del contracte s’estableix en 3 anys i 2 mesos (38 mesos), finalitzant en data 31 de 
desembre de 2023.  
 
Segon.- S’estableix com a condició especial d’execució que operen com a supòsit de resolució del 
contracte per causa imputable al contractista les següents, que complementen les establertes en el 
PCAP:  
 

- Realitzar les millores ofertes pel contractista. 
 
- Finalitzar els treballs d’instal·lació i la posta en marxa de la xarxa a l’ús públic en data 31 de 

desembre de 2020.  
 



 

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat per tal que atorgui la seva conformitat i formalitzi el 
contracte administratiu.  
 
Quart.- Disposar la despesa plurianual pel concepte de manteniment, a càrrec de l’aplicació 491 
21000 de les anualitats 2021, 2022 i 2023.  
 
El pagament dels 14.999,98 euros en concepte dels treballs d’instal.lació i posta en marxa seran 
pagats directament per l’ Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) de la Unió Europea en el 
marc del conveni 2-2019/001430-040119 signat amb l’Ajuntament de Breda que té per objecte 
executar el programa Wifi4EU. 
 
I comptabilitzar extrapressupostàriament l’ingrés de 840,75 euros que opera com a garantia del 
contracte i que no serà retornat fins passat el període de garantia del contracte, previ informe que 
acrediti que el contracte s’ha resolt sense culpa del contractista i que no procedeix cap reclamació de 
danys i perjudicis.  
 
Cinquè.- Fer pública aquesta resolució en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Breda.  
 
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques dels contractes al Registre de Contractes del Sector Públic. 
 
Setè.- Donar compte de la resolució al serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i als 
efectes pertinents.  
 
Vuitè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al segon trimestre 
del 2020 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
Amb el registre núm. E2020003276, Abastaments d’Aigua del Tordera, SL ha presentat la liquidació 
corresponent al segon trimestre del 2020, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 8.904,25 euros.  
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local proposa l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera SL (B17492265), corresponent al segon trimestre del 2020, per un import total de 8.904,25 
euros, en concepte de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 8.904,25 euros. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Resolució de la convocatòria de subvenció de concurrència competitiva a l'Associació 
de Jubilats i Pensionistes de Breda 
 
Antecedents 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 29 de gener de 2018, va acordar 
aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per 
entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda. 
 



 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 3 de febrer de 2020 ha aprovat la 
Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 
municipi de Breda per l’any 2020. 
 
El RD 463/2020, pel qual es decretava l’estat d’alarma, va establir la suspensió i interrupció dels 
terminis administratius, amb determinades excepcions. Aquest 1 de juny, s’ha reprès o reiniciat el 
còmput de terminis que havien estat suspesos/interromputs.  
 
Pel que fa a les subvencions per activitats realitzades per entitats del municipi de Breda, es reprèn la 
tramitació ampliant el termini de sol·licitud de subvenció fins el 10 de juliol de 2020. 
 
Per error, en la resolució aprovada per la Junta de Govern Local no es va incloure la sol·licitud 
realitzada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda. 
 

REGISTRE DATA I HORA RAÓ SOCIAL NIF 

E2020001069 20/03/2020 16:03:10 Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda G17095670 

 
Revisada la sol·licitud presentada, s’ha analitzat i valorat d’acord amb els criteris objectius fixats a 
l’article 9 de les bases i s’ha proposat un import individualitzat d’acord amb la formula establerta a 
l’article 11. Segons la puntuació obtinguda un cop aplicats els criteris objectius d’atorgament de la 
subvenció contemplats en les bases específiques reguladores, l’entitat sol·licitant opta a la subvenció 
següent: 
 

ENTITAT TOTAL PUNTS IMPORT SUBV 

Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda 61 640,50 

 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament municipal de subvencions. 
Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda. 
Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 
municipi de Breda. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Concedir a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda que ha concorregut a la 
convocatòria, la subvenció següent: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

2244-000016-2020 Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda 640,50 

 
Segon.- Disposar la despesa per l’import total de 640,50€, distribuïts a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 920 4800400, del pressupost municipal 2020. 
 
Tercer.- Reconèixer i realitzar el pagament d’una bestreta del 70% de l’import concedit, en aplicació 
de la clàusula 18 de les bases específiques reguladores de subvencions per activitats 
desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT BESTRETA DEL 70% 

2244-000016-2020 Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda 448,35 

 
Quart.- Establir com a data límit del termini de justificació de la subvenció concedida el 30 de 
novembre de 2020.  
 



 

Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el 
període que va de l’1 de desembre de 2019 al 30 de novembre de 2020. 
 
L’import a justificar íntegrament per cadascuna de les entitats, associacions i col·lectius beneficiàries 
és el detallat a continuació: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT IMPORT A JUST 

2244-000016-2020 Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda 640,50 

 
Cinquè- Notificar el present acord a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació 
 
Setè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
11.1.- Modificar 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. 
 
En data 31 d’agost de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla d’usos del Centre Cívic i 
Social 1 d’octubre per la temporada 2021-2021. 
 
Per això un cop rebudes les noves sol·licituds per reserva d’horaris pel curs 2020-2021, cal modificar 
el pla d’ús aprovat, i incloure la nova distribució de sales per les entitats sol·licitants. 
 
Pel que valorades les instàncies presentades es proposa incloure en el Pla d’ús per la temporada 
2020-2021 del Centre Cívic i Social 1 d’octubre, la següent proposta: 
 
SALA POLIVALENT 

HORARI DILLUNS DIMARTS 
DIMECRE
S 

DIJOU
S 

DIVENDRE
S 

DISSABT
E 

DIUMENG
E 

09:00 - 
10:00  

  
  

      

10:00 - 
10:30     

      

10:30 - 
11:00     

      

11:00 - 
11:30 

  
 

          

11:30 - 
12:00 

              

15:00 - 
15:30 

    
 

      
 

15:30 - 
16:00 

    
 

      
 

16:00 - 
16:30 

  
   

    
 

16:30 - 
17:00   

  
 

    
 

17:00 - 
17:30  Club Patí Breda 

Dansa 
17:00 – 21:00 
01/10/2020 – 
31/07/2021 

        
 

17:30 - 
18:00  

        
 

18:00 - 
18:30   

  
   

18:30 - 
  

  
   



 

19:00 

19:00 - 
19:30       

19:30 - 
20:00       

20:00 - 
20:30 

    
  

  
 

20:30 - 
21:00 

  
   

  
 

21:00 - 
21:30  

  
 

  
 

  
 

21:30 - 
22:00  

      
 

    

22:00 - 
22:30  

  
 

        

SALA 1 

HORARI DILLUNS DIMARTS 
DIMECRE
S 

DIJOUS 
DIVENDRE
S 

DISSABTE 
DIUMENG
E 

15:00 - 
15:30 

Engràcia Sarabia 
Tomàs 
Taller de Labors 
15:00 – 19:30 
01/10//2020 – 31/07/2021 

            

15:30 - 
16:00 

            

16:00 - 
16:30 

            

16:30 - 
17:00 

            

17:00 - 
17:30 

  
 

        

17:30 - 
18:00 

  
 

        

18:00 - 
18:30 

  
 

        

18:30 - 
19:00   

        

19:00 - 
19:30  

          

 
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.- Modificar el Pla d’ús per la temporada 2020-2021 del Centre Cívic i Social, d’acord amb les 
propostes esmentades. 
 
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. 
 
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  
 
 



 

11.2.- Aprovar el Pla d’ús d’instal•lacions esportives municipals i modificar el pla d’ús de 
l’Escola Montseny, curs 2020-2021 
 
Antecedents  
L’article 8.1 del Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals estableix que 
l’Ajuntament de Breda o, prèvia delegació executiva, la Regidoria d’Esports, 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, a més de la distribució horària d’entrenaments i ocupació dels vestidors, les 
competicions esportives on competeixin les entitats locals durant l’any i es modificarà segons 
autoritzacions d’activitats puntuals de manera que sempre estigui actualitzat. 
 
En data 2 de setembre de 2020, mitjançant Registre d’entrada número E20200033187, el Sr. Jordi 
Sànchez Cabra, en representació de l’entitat Club Patí Breda ha presentat una sol·licitud de permís 
per utilitzar el pavelló poliesportiu municipal i la pista de l’Escola Montseny per realitzar les activitats 
d’entrenaments i partits. 
 
Valorada la sol·licitud presentada, es comprova que la reserva del poliesportiu municipal es concreta 
en horari de no d’entrenaments i per tant és susceptible de ser autoritzada.  
 
En data 31 d’agost de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla d’us de les instal·lacions del 
CEIP Escola Montseny, pel curs escolar 2020-2021. 
 
D’acord amb 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 
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.  
 
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.” 
 
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. 
 
Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions esportives municipals, aprovat definitivament en data 
11 de maig de 2015. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’autorització d’ús del pavelló poliesportiu per realitzar les següents activitats 
d’entrenaments i partits: 
 

- Entrenaments de dilluns a divendres dels equips de patinatge i hoquei de 16 a 22:30 hores. 
Els dissabtes alterns, de 9 a 10:30 h, tecnificacions d’artístic i de 10:30 a 13 h, tecnificacions 
artístic o partits d’hoquei. 

 
Es designa al Sr. Jordi Sànchez Cabra, en representació de l’entitat Club Patí Breda, com a persona 
responsable de les activitats i interlocutor amb l’Ajuntament de Breda. 
 
Segon.- Modificar 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: 
 
CLUB PATÍ BREDA: 
 

Dia  Horari Activitat  Espai 

De dilluns a divendres 16:30 – 17:30 Entrenaments Pista escola 

 



 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a la persona interessada, 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 i del Reglament d’ús de les 
instal·lacions esportives municipals. 

 
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. 

 
Quart.- Comunicar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la corporació, el pla d’usos aprovats per tal que 
s’incloguin en el calendari d’activitats municipals, inclouen entitat, activitat, horari i dates reservades. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.3.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei 
d’assistència informàtica i consultoria 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té la necessitat de disposar d’un servei d’assistència informàtica i consultoria. 
 
L’Ajuntament de Breda no té en la seva plantilla de personal cap funcionari ni empleat públic que 
disposi de la competència professional per portar a terme el servei i per tant resulta necessari 
contractar el servei a una empresa suficientment capacitada. 
 
S’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que comprèn les 
condicions jurídiques, econòmiques i administratives que serviran de base per contractar el servei i 
també el Plec de Prescripcions Tècniques que detalla les característiques i condicions que han de 
regir la prestació del servei. 
 
Es proposa licitar el servei preveient un contracte de durada de quatre anys més un any de prorroga 
opcional, amb un preu estimat de 31.500,00€ (IVA exclòs). 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 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. 
 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte. 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa 
s'atendrà a varis criteris d'adjudicació. 
 
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció, de data 6 d’octubre de 2020, i l’informe de 
fiscalització prèvia de la mateixa data. 
 



 

Legislació aplicable 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 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). 
 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei d’assistència informàtica i consultoria a 
l’Ajuntament de Breda (CPV 72600000-6), mitjançant procediment obert procediment simplificat, 
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva 
licitació. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte de serveis. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació i els Plecs que han de regir el 
procediment de licitació, perquè durant el termini de quinze dies naturals, des de l’endemà de l’última 
publicació, puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
Quart.- Aprovar l’expedient de despesa plurianual a càrrec de les següents anualitats i imports 
màxims:  
 

 ANUALITAT Aplicació pressupostària IMPORT 

2020 920.227.06 Estudis i treball tècnic Adm. 635,25 

2021 920.227.06 Estudis i treball tècnic Adm 7.623,00 

2022 920.227.06 Estudis i treball tècnic Adm 7.623,00 

2023 920.227.06 Estudis i treball tècnic Adm 7.623,00 

2024 920.227.06 Estudis i treball tècnic Adm 6.987,75 

 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que 
procedeixin a autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.227.06 en la que es 
preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el pressupost de l’any 2020, i s’ha de consignar 
pels exercicis 2021, 2022 i 2023 i 2024. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.4.- Aprovar la concessió d'un ajut social per material escolar 
 
Antecedents 
En data 5 de maig de 2020, amb registre E2020001533, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer front a 
les despeses generades en relació a l’escolarització de la seva filla. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 80,00€, per les raons que s’hi exposen.  
 
Es tracta d’una prestació econòmica d’urgència social segons el punt 2.3 de l’Annex del Catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
personal. 
 



 

El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 (231_4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut social de 80,00€ a la interessada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 80,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_4800000 del 
pressupost de despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar el pagament d’acord amb les condicions exposades a l’informe social.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.5.- Aprovar la concessió d'un ajut social per material escolar 
 
Antecedents 
En data 24 de setembre de 2020, amb registre E2020003420, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer 
front a les despeses generades en relació a l’escolarització de la seva filla. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 250,00€, per les raons que s’hi exposen.  
 
Es tracta d’una prestació econòmica d’urgència social segons el punt 2.3 de l’Annex del Catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
personal. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 (231_4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut social de 250,00€ a la interessada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 250,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_4800000 del 
pressupost de despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar el pagament d’acord amb les condicions exposades a l’informe social.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

11.6.- Aprovar la concessió d'un ajut familiar per la pràctica d'esport 
 
Antecedents 
En data 11 d’agost de 2020, amb registres E2020002973 i E2020002974, s’ha sol·licitat un ajut 
personal per fer front a les despeses generades en relació a la pràctica d’una activitat extraescolar 
esportiva. 
 
Consten a l’expedient informes emesos per part de SBAS de Breda, que proposen la concessió d’un 
ajut econòmic de 283,00€, per les raons que s’hi exposen.  
 
Es tracta d’una prestació econòmica d’urgència social segons el punt 2.3 de l’Annex del Catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
personal. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 (231_4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 
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 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut social de 283,00€ a la interessada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 283,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_4800000 del 
pressupost de despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar el pagament d’acord amb les condicions exposades a l’informe social.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.7.- Aprovar la concessió d'un ajut social per material escolar 
 
Antecedents 
En data 18 de setembre de 2020, amb registre E2020003338, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer 
front a les despeses generades en relació a l’escolarització de la seva filla. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 178,00€, per les raons que s’hi exposen.  
 
Es tracta d’una prestació econòmica d’urgència social segons el punt 2.3 de l’Annex del Catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. 
 
Vistos els antecedents que consten en l’expedient es justifica, suficientment, la concessió d’un ajut 
personal. 
 
El secretari-interventor interí de l’Ajuntament ha fiscalitzat la despesa i posa de manifest que existeix 
consignació pressupostària suficient amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2020 (231_4800000 
Atencions benèfiques i existencials). 
 
Legislació aplicable 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir un ajut social de 178,00€ a la interessada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 178,00€ amb càrrec a l’aplicació 231_4800000 del 
pressupost de despeses de 2020. 
 
Tercer.- Realitzar el pagament d’acord amb les condicions exposades a l’informe social.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’SBAS del 
municipi, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.8.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a constituir una borsa de personal 
per possibles contractacions laborals de la categoria d'educador/a de l'Escola Bressol 
(assimilada al subgrup C1), i tramitació de la convocatòria. 
 
Antecedents de fet  
La directora de l’Escola Bressol el Petit Montseny ha informat de la necessitat de crear una borsa de 
treball de la categoria laboral d’educador de l’escola bressol, per cobrir amb caràcter transitori, 
vacants que es puguin produir, substitucions o necessitats concretes prioritàries de personal o per 
excés o acumulació de tasques, en els llocs de treball objecte de la convocatòria (substitucions per 
baixes laborals i altres contingències que impedeixin donar continuïtat al servei). 
 
Des del servei de secretaria-intervenció s’ha elaborat una bases reguladores del procés selectiu que 
ha de regir la convocatòria mitjançant concurs de mèrits per la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir necessitats temporals de personal laboral que es puguin produir en la categoria d’educador/a 
de l’escola bressol, assimilada al subgrup de classificació C1. 
 
La Junta de Govern té la competència delegada per aprovar les bases i les convocatòries de 
personal. 
 
Legislació aplicable  
Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.  
Articles 286 i 288 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.  
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).  
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals.  
Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública.  
Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en el 
processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de 
Catalunya.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu mitjançant un concurs de mèrits per a 
constituir una borsa de personal per possibles contractacions laborals de la categoria d'educador/a de 
l'Escola Bressol (assimilada al subgrup C1), i tramitació de la convocatòria. 
 
Segon.- Sotmetre les bases a informació pública pel termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació del present anunci en el BOP i a l’E-tauler. Durant aquest termini qualsevol 
interessat podrà presentar al·legacions o reclamacions. En cas que es presentin al·legacions es 
suspendrà automàticament el procediment, fins que siguin resoltes de forma expressa. En cas que no 
es presentin al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades i es procedirà a continuar 
amb el procediment de selecció.  
 
Tercer.- Convocar el procediment de selecció mitjançant una publicació en el BOP i a l’E-tauler 
d’acord amb el que preveu la base cinquena que regula el procediment.  



 

 
Quart.- Comunicar aquests acords a la direcció de l’escola bressol el Petit Montseny. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.9.- Aprovar el conveni econòmic pel finançament del Patronat per a la gestió de la 
Conservació i Millora del Castell de Montsoriu, per als exercicis 2020-2023 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda forma part del Patronat per a la gestió de la Conservació i Millora del Castell 
de Montsoriu. 
 
En data 8 d’octubre de 2020 es va donar entrada a la proposta per part del Consell Comarcal de la 
Selva del nou Conveni econòmic pel finançament del Patronat per a la Gestió de la conservació i 
millora del Castell de Montsoriu, per als exercicis 2020-2023, el que es transcriu literalment: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL FINANÇAMENT DEL PATRONAT PER A LA GESTIÓ DE LA 
CONSERVACIÓ I MILLORA DEL CASTELL DE MONTSORIU, PER ALS EXERCICIS 2020-2023 
 
Castell de Montsoriu, 
 
REUNITS 
 
D’ una part, el Sr. Salvador Baliu i Torroella en representació del Consell Comarcal de la Selva i en la seva 
qualitat de president, assistit pel senyor Joan Manso Bosoms, secretari d’aquest Consell. 
 
D’altra part, els següents intervinents, que es detallen segons càrrec i administració que representen a 
continuació 
 
L’Il·lustríssim Senyor Pere Garriga i Solà, President del Patronat per la gestió i conservació del Castell de 
Montsoriu. 
 
Senyor Manel Serras Vila, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
L’Il·lustríssim Senyor Josep Roquet i Avellaneda, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. 
 
L’Il·lustríssim Senyor Dídac Manresa i Molins, Alcalde-President de l’Ajuntament de Breda. 
 
L’Il·lustríssim Senyor Josep M. Bagot i Belfort, Alcalde-President de l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
El Senyor Joan Jordan i Comas, president de l’Associació d’Amics del Castell de Montsoriu. Totes les parts es 
reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest conveni. 
 
Tots ells en representació de les diferents administracions locals, públiques i privades, integrades dins el 
Patronat del Castell de Montsoriu i donant compliment a allò que diu el punt setè dels seus estatuts, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que les entitats i corporacions firmants d’aquest document formen part de la Junta General del Patronat per a 
la gestió i conservació del Castell de Montsoriu, el qual constitueix un organisme autònom del Consell Comarcal 
de la Selva. 
 
II.- Que és interès de totes les parts participar activament en les actuacions que porta a terme el Patronat i en 
finançar les finalitats que són establertes als seus estatuts, així com el seu funcionament intern, donat que 
entenen que el Castell de Montsoriu és un actiu turístic important per la comarca de la Selva i especialment pels 
ajuntaments que subscriuen aquest conveni. 
 
III.- El règim jurídic aplicable al present conveni és 
 

- L’article 47 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les Administracions Públiques. 

 

- Els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, relatius a les característiques dels convenis de col·laboració. 

 

- L’article 14 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració. 

 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que refereix a les aportacions que 



 

s’estableixen en aquest conveni es regiran, a més del que es disposa en aquest conveni, per la citada 
Llei, i pel seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, menys 
en el que afecti als principis de publicitat i concurrència, així com pel que s’estableix en les altres 
normes de dret administratiu que resultin d'aplicació. 

 
CONVENEN: 
 
PRIMER.- OBJECTE 
Aprovar el conveni econòmic que reguli les quanties i formes de pagament de les aportacions que les 
administracions i entitats membres acorden per al Patronat Castell de Montsoriu amb càrrec als seus respectius 
pressupostos. 
 
Els recursos econòmics previstos en el present conveni s’han d’entendre d’acord amb la naturalesa del Caste ll 
de Montsoriu com a bé cultural als efectes de complir amb les obligacions de conservació, manteniment i 
explotació que preveu la normativa patrimonial, el Decret legislatiu 1/2002 de patrimoni de la generalitat, article 
26, 30 i 61 i la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català. 
 
SEGON.- VIGÈNCIA I PRÒRROGA 
La vigència d’aquest conveni és pels exercicis 2020-2023. 
 
Si escau, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció ja sigui 
pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les 
seves clàusules, d’acord amb els límits de l’article 49 h) 2º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
TERCER.- APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES 
Determinar que les aportacions anuals a realitzar pels diferents membres del Patronat que es destinaran a la 
finalitats pròpies del patronat i al seu funcionament intern, durant el període de vigència d’aquest conveni, seran 
les següents: 
 

 Consell Comarcal de la Selva: 8.498,00 € 

 Ajuntaments:  6.180,00 € (cada ajuntament) 

 Amics del Castell de Montsoriu: 2.328,00 € 
 
Cada ajuntament i entitat consignarà en el seus pressupostos anuals l’aportació nominativa al patronat del 
Castell de Montsoriu. 
 
Pel que fa el Consell Comarcal de la Selva l’aportació anual està consignada nominativament en el pressupost 
per a l’exercici 2020 en l’aplicació pressupostària següent: 
 

Org Prog. Econ. Sp Descripció 2020 

12 9201 41000 1 Aportació al patronat conservació castell Montsoriu 8.498,00 

 
QUART.- FORMA I TERMINI PER REALITZAR L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
L’ingrés de les aportacions per part dels signants es farà efectiu, en forma de bestreta, en un sol pagament a 
realitzar dins el primer trimestre de cada exercici econòmic, encarregant-se el gerent del Consell Comarcal de 
controlar el seu ingrés i reclamar les aportacions econòmiques que es retardin. 
 
L’incompliment del pagament de la bestreta corresponent a l’aportació de l’any en curs donarà lloc a la pèrdua 
del dret a vot en les reunions dels òrgans de govern patronat, si així ho acorden per unanimitat les demés parts 
firmants d’aquest conveni. 
 
Tot i haver fixat les participacions econòmiques en aquest conveni, aquestes podran incrementar-se per a 
finalitats concretes, si per unanimitat dels representats en el Patronat, es decideix modificar-les en qualsevol dels 
exercicis econòmics inclosos dins el seu període de vigència. 
 
CINQUÈ.- OBLIGACIONS DEL PATRONAT: 

a. Realitzar, abans de finalitzar el corresponent exercici, les activitats que s’hagin acordat pels respectius 
òrgans de govern del patronat, de conformitat amb el pressupost aprovat. 

b. Comunicar a les entitats firmants la concessió de subvencions de qualsevol ens públic o privat per a la 
mateixa finalitat. S’entendrà efectuada aquesta comunicació quan es doni compte de les mateixes en el 
sí del òrgans del govern del patronat. 

c. El patronat quedarà, en tot cas, subjecte a les obligacions imposades per l'article 14 i concordants de 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SISÈ.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS FIRMANTS: 

a. Efectuar l’aportació compromesa per la firma del present conveni d’acord amb els terminis i la forma que 
s’estableix a la clàusula quarta. 

b. Consignar durant la vigència del present conveni l’aportació corresponent en els pressupostos anuals 
que aprovin les Administracions que subscriuen el present conveni. 



 

 
SETÈ.- RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ 
Les aportacions realitzades es justificaran, a través de la remissió a la Junta General del Patronat de la 
documentació següent: 
 

a. Una memòria justificativa de les actuacions realitzades durant l’any. 

b. Una relació de les despeses executades. 
Un detall dels altres ingressos o subvencions. 
 
El compte justificatiu s’aportarà durant el primer trimestre de l’any següent al que correspongui l’aportació. 
 
VUITÈ.- CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ 
Seran causes de resolució del present conveni: 
 

A) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva prorrogat. 

B) L’acord unànime dels signants. 

C) Per incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels signants. En cas 
que apliqui aquest apartat s’aplicarà allò previst en la clàusula novena d’aquest conveni. 

D) Per les altres causes previstes en aquest conveni. 

E) Per les causes previstes legalment a la normativa que li és d’aplicació, i en concret, la Llei 40/2015. 
 
NOVÈ.- MESURES A ADOPTAR EN CAS D’INCOMPLIMENT 
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), en cas 
d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants qualsevol de les parts 
podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les 
obligacions i compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
 
Si transcorregut el termini indicat el en requeriment persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les 
parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. 
 
La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així 
s’haguessin previst. 
 
DESÈ.- RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
La possible modificació del règim jurídic del patronat, com a conseqüència de l’actual situació de canvis 
normatius, de l’aplicació de criteris d’estabilitat pressupostària i reordenació del sector públic, impulsada 
internament el Consell Comarcal de la Selva no alterarà els pactes que s’estableixen en aquest conveni, sempre 
que es mantingui la participació dels ajuntaments i entitats firmants en la gestió i conservació del Castell i 
el Consell Comarcal mantingui el compromís de fer les aportacions econòmiques que li són pròpies. 
 
ONZÈ.- FORMA DE FINALITZAR LES ACTUACIONS EN CURS EN CAS D’EXTINCIÓ 
L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb determinació de les 
obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En cas que derivi d’un incompliment que doni lloc a una 
causa de reintegrament establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es seguirà 
el procediment establert a la llei. 
 
DOTZÈ.- NATURALESA DEL CONVENI I MECANISME DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
Aquest conveni té caràcter administratiu i qualsevol qüestió litigiosa serà resolta a la via contenciosa-
administrativa amb 
 
Les parts signants acorden de forma expressa sotmetre a la jurisdicció i competència dels Tribunals de la ciutat 
de Girona la resolució de litigis que puguin sorgir d’aquest conveni. 
 
TRETZÈ.- PUBLICITAT 
Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva, al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, al Portal de 
Transparència del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i es passarà a publicar, de manera 
trimestral, una relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest període al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document en el lloc i la data que s’indiquen a 
l’encapçalament.” 

 
Legislació aplicable 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 



 

L'article 6 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 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
Articles 9.4 i 85 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 
Articles 42 i 52 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el Conveni econòmic pel finançament del Patronat per a la Gestió de la conservació 
i millora del Castell de Montsoriu per als anys 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 336 4670100 6.180,00€ 

2021 336 4670100 6.180,00€ 

2022 336 4670100 6.180,00€ 

2023 336 4670100 6.180,00€ 

 
Condicionar la disposició del crèdit dels exercicis de 2021 a 2023 a l’efectiva consignació 
pressupostaria a càrrec del pressupostos futurs 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, del que el Patronat per a la Gestió 
de la conservació i millora del Castell de Montsoriu n’és organisme autònom. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.10.- Aprovació de factures ADO 
 
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/2020/1340 28/09/2020 
F1 
20F107046 2.400,71 B17292426 

CARBURANTS TARAVAUS, 
S.L. 

323 
342 

2210301 
2210302 

2 F/2020/1372 02/10/2020 
2020-724-
101451182 851,76 A25009192 

RED ESPA?OLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171  

22103 
22103 

3 F/2020/1383 05/10/2020 2 2.000,00 79304557M PUIG FORMIGA, SUSANNA 3321 22001 

4 F/2020/1386 06/10/2020 20041 924,82 43672794A BOHILS VI?ALS, JOAN 
338 
323  

2260905 
2120001 

5 F/2020/1388 06/10/2020 20016 1.558,00 40289919Z BOHILS VI?ALS, PERE 323 2120001 

6 F/2020/1424 08/10/2020 4826 849,66 B17097411 GESTI? GIRONA, SLU 920 22706 

7 F/2020/1425 05/10/2020 74 556,42 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

8 F/2020/1426 13/10/2020 2007780 11,29 A58122466 

SERVICIO DE REPARACION 
DE VEHICULOS 
INDUSTRIALES, SA 342 2120002 

9 F/2020/1427 13/10/2020 4443 771,98 B17097411 GESTI? GIRONA, SLU 920 22706 

10 F/2020/1428 13/10/2020 4242 77,68 B17097411 GESTI? GIRONA, SLU 920 22706 

11 F/2020/1429 13/10/2020 3701 916,70 B17097411 GESTI? GIRONA, SLU 920 22706 

        10.919,02         

   
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 les següents 
observacions:  
 
- 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.  
Vist que les prestacions han estat realitzades de conformitat amb les ordres dels regidors/es de cada 
àrea, es considera oportú reconèixer la totalitat de les factures a fi d’evitar enriquiments injusts i 
l’aplicació del règim de responsabilitat patrimonial.  
 
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:  
 
Únic.- 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 10.919,02 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- 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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