
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 18 DE GENER DE 2021 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. X2021000089  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 18 de gener de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:15 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Ferran Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, 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 les actes de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local de data 4 i 11 de gener de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
2.0.- Aprovar la proposta de contracte menor de serveis de publicitat dels esdeveniments 
ludicofestius per a l’any 2021 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda té previst realitzar durant l’any 2021 diversos esdeveniments ludiciofestius, 
com són les fires del Monestir i de l’Olla i el Dia del Circ i les Festes de Nadal.  
 
Aquestes activitats estan orientades tant a la població local com també al públic en general, atès que 
tenen per objecte promoure l’activitat econòmica del municipi, per tant resulta necessari promoure la 
màxima difusió per arribar a tots els públics potencialment interessats.  
 
S’ha sol·licitat al grup editorial SÀPIENS SCCL, una proposta de servei de publicitat per difondre 
aquests esdeveniments que es celebraran durant l’any 2021. 
 
Des de l’editorial s’ha entregat una proposta amb el detall de les diferents publicacions per a 
cadascun dels esdeveniments (Fira del Monestir, Fira de l’Olla, Dia del Circ i Festes de Nadal), amb el 
preu total de 2.420,00 € (2.000,00€ + 420,00€ d’IVA). 
 
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 259/2015, de 29 de juny, publicat en el BOP de data 
09.07.2015, 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.  
 
El contracte menor que es sotmet a aprovació de la Junta de Govern haurà de disposar de la 
documentació que s'exigeix a les Bases d'execució del pressupost, sense que en cap cas pugui 
mancar el pressupost i l'informe d’intervenció.  
 



 

El secretari-interventor de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposa adjudicar queda 
configurat com a contracte menor, i posa de manifest que existeix consignació pressupostària 
suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent a l'any 2021. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 17, 28, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis de publicitat a favor de Sàpiens SCCL, amb CIF 
F64074982, d’acord amb la proposta realitzada per a l’any 2021 i per un preu de 2.420,00€ 
(2.000,00€ + 420,00€ d’IVA). 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Serveis de publicitat 79342200-5 920 226.02 F64074982 Sàpiens SCCL 2.000,00€ 21% 2.420,00€ 

 
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als proveïdors 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.  
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Salut 
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

13 Sessions de formació 
en Capacitació presencial 
o online 

80400000-
8 

311 
2260908 

38126363E 
Mireia Cabero 
Jounou 

5.500,00 0% 5.500,00 

Equip 
80400000-
8 

311 
2260908 

38126363E 
Mireia Cabero 
Jounou 

3.800,00 21% 4.598,00 

       10.098,00€ 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Salut 
 
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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Curs de Desenvolupament de 
competències emocionals 
intrapersonals per agents 
comunitaris i comunitàries 

80400000-
8 

311 
2260908 

Q0818001J 
Universitat 
de 
Barcelona 

6.220,00 -- 6.220,00 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar el contracte menor de subministrament 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de 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 

Grup de 
pressió 

42122130-
0 

161_633 B1749226 
Abastaments d’Aigua del 
Tordera SL 

1.094,37 229,82 1.324,19 

 
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.- Adhesió a l'acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les 
modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2017.02), i adjudicació del contracte de subministrament. 
 
Antecedents 
 
La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de 
juliol de 2018, va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:  
 
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:  
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19 
KONICA MINOLTA: Lot: 14 
UTE RICOH: Lot: 15  
BASSO: Lots: 16, 18 i 20 
 
En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius 
de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, 
KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO. 
 
Que l’Ajuntament de Breda en data 15 de desembre de 2014 es va adherir al sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Atès que l’Escola Bressol requereix, pel seu funcionament, d’un equip d’impressió multifunció.  
 
Fonaments de Dret 
 
Articles 227 i ss. de la Llei de contractes del sector públic LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL 
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants 
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació de contractes 
basats en aquests. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a. de la LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) aprovats per la Resolució de 
Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Per tot allò exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acorda: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.02). 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària GIROCOPI, S.L – SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE dels bens següents:  
 



 

Lot 7 (HP E77822dn) + moble pedestal: Escola Bressol de Breda d’acord amb els següents preus: 
 
Preu fix: lloguer mensuals de l’equipament a raó de 20,00 euros + iva 
Preus variables: PPU Monocrom: 0,003 € i PPU Color: 0,04 € 
 
El contracte té la condició de contracte derivat de l’Acord marc i es prestarà amb estricta subjecció a 
les seves estipulacions i als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que el 
regeixen. El efectes del contracte seran a partir del dia 20 de gener de 2021 i fins a la finalització de la 
vigència de les prorrogues de l’Acord marc.  
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa plurianual que s'imputarà a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 920_20600 de l’exercici 2021 i si s’escau 2022 i 2013.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, com a 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i 
de multifunció, indicant les direccions del subministrament següents:  
 
Lot 7: Escola Bressol de Breda  

C/Montnegre, 3 
17400 – Breda (Girona) 
 

Així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (e-notum al NIF P0800222B i el 
correu electrònic ccdl@ccdl.cat, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius). 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (centraldecompres@acm.cat) 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Resolució l’expedient de revocació de la subvenció nominativa concedida a Besttrail SL 
per l’any 2020 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local, de 15 d’octubre de 2019, va aprovar el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Breda i Besttrail, S.L. que regula la concessió de subvenció nominativa per la 
realització de dues marxes de resistència. 
 
El conveni estableix, entre d’altres, el compromisos de Besttrail SL i la justificació de la subvenció, 
que cal presentar en el termini màxim de 30 dies a comptar des del moment de finalització de les 
activitats objecte de la subvenció concedida, i en tot cas com a màxim fins a 15 de desembre de cada 
anualitat, i haurà d'estar signada per qui ostenti la representació legal del beneficiari. 
 
No havent rebut, en el termini indicat en el conveni, cap justificació per part de Besttrail SL, per Decret 
2020DECR000973 de 16 de desembre de 2020 es resolia: 
 

- Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció nominativa concedida a Besttrail SL, per l’any 
2020, d’acord amb el conveni aprovat en data 15 d’octubre de 2019. 
 

- Concedir un tràmit d’audiència a Besttrail SL, per tal que en el termini de 5 dies hàbils, a partir 
de l’endemà de la notificació de la present resolució, justifiquin, degudament, la subvenció 
concedida o al·leguin el que creguin convenient. 

 
- Notificar a Besttrail SL la present resolució pel seu coneixement i als efectes oportuns, 

informant-los que no justificar la subvenció en el termini esmentat comportarà la revocació 
definitiva de la subvenció 2020 

 
Segons informe tècnic, que figura en l’expedient, en data 11 de gener de 2021, esgotat el termini 
concedit a l’empresa, no s’ha rebut cap tipus de documentació per part de Besttrail SL que acrediti la 
celebració de dues curses de resistència amb sortida i arribada al municipi, ni cap altra tipus de 
documentació justificativa, segons s’estableix en el conveni signat entre l’empresa i la corporació l’any 
2019 i vigent fins el 2022. 
 



 

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. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Revocar definitivament la subvenció nominativa, de 700,00 €, concedida a Besttrail SL per 
l’any 2020, d’acord amb el conveni aprovat en data 15 d’octubre de 2019. 
 
Segon.- Notificar a Besttrail SL la present resolució pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Acceptar la subvenció concedida per a la gestió del Museu Municipal Josep Aragay 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2020 va aprovar 
sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva una subvenció de 1.919,08€ per la gestió, l’any 2020, del 
Museu Municipal Josep Aragay. 
 
El Consell Comarcal de la Selva ha notificat, en data 12 de gener de 2021, la concessió d’una 
subvenció de 1.919,08€ per la gestió, l’any 2020, del Museu Municipal Josep Aragay. 
 
S’estableix com a termini màxim de justificació de la subvenció el 31 de març de l’exercici 
immediatamnet posterior al què s’ha concedit. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.919,08€ per la gestió, l’any 2020, del Museu Municipal Josep 
Aragay. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Autoritzar un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2020 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2020 es va 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 
que inclou el següent programa: 
 
 



 

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 € 

 
Aquesta aportació de 3.000,00€, per l’any 2020, s’ha compromès pel finançament de les accions 
objecte del Programa de Benestar i Comunitat, destinats a despeses d’atenció a la infància els mesos 
de l’estiu 2020 afectats per les restriccions degudes a la pandèmia de la COVID-19. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 300,00€, pel pagament del casal d’estiu 2020. 
 
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 
familiar. 
 
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 300,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Considerar efectuat el pagament de l’ajut amb el pagament, previ, realitzat per aquesta 
corporació a l’empresa En Doina Animació Sociocultural SL, CIF B61192902, encarregada del casal, 
segons factura 2042 de 16 de setembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Autoritzar un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2020 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2020 es va 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 
que inclou el següent programa: 
 
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 € 

 
Aquesta aportació de 3.000,00€, per l’any 2020, s’ha compromès pel finançament de les accions 
objecte del Programa de Benestar i Comunitat, destinats a despeses d’atenció a la infància els mesos 
de l’estiu 2020 afectats per les restriccions degudes a la pandèmia de la COVID-19. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 240,00€, pel pagament del casal d’estiu 2020. 
 
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 
familiar. 
 



 

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 240,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Considerar efectuat el pagament de l’ajut amb el pagament, previ, realitzat per aquesta 
corporació a l’empresa En Doina Animació Sociocultural SL, CIF B61192902, encarregada del casal, 
segons factura 2042 de 16 de setembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Autoritzar un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2020 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2020 es va 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 
que inclou el següent programa: 
 
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 € 

 
Aquesta aportació de 3.000,00€, per l’any 2020, s’ha compromès pel finançament de les accions 
objecte del Programa de Benestar i Comunitat, destinats a despeses d’atenció a la infància els mesos 
de l’estiu 2020 afectats per les restriccions degudes a la pandèmia de la COVID-19. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 480,00€, pel pagament del casal d’estiu 2020. 
 
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 
familiar. 
 
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 480,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Considerar efectuat el pagament de l’ajut amb el pagament, previ, realitzat per aquesta 
corporació a l’empresa En Doina Animació Sociocultural SL, CIF B61192902, encarregada del casal, 
segons factura 2042 de 16 de setembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

12.0.- Autoritzar un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2020 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2020 es va 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 
que inclou el següent programa: 
 
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 € 

 
Aquesta aportació de 3.000,00€, per l’any 2020, s’ha compromès pel finançament de les accions 
objecte del Programa de Benestar i Comunitat, destinats a despeses d’atenció a la infància els mesos 
de l’estiu 2020 afectats per les restriccions degudes a la pandèmia de la COVID-19. 
 
Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 240,00€, pel pagament del casal d’estiu 2020. 
 
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 
familiar. 
 
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 240,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Considerar efectuat el pagament de l’ajut amb el pagament, previ, realitzat per aquesta 
corporació a l’empresa En Doina Animació Sociocultural SL, CIF B61192902, encarregada del casal, 
segons factura 2042 de 16 de setembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- Autoritzar un ajut familiar per assistència al casal d'estiu 2020 
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2020 es va 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 
que inclou el següent programa: 
 
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 € 

 
Aquesta aportació de 3.000,00€, per l’any 2020, s’ha compromès pel finançament de les accions 
objecte del Programa de Benestar i Comunitat, destinats a despeses d’atenció a la infància els mesos 
de l’estiu 2020 afectats per les restriccions degudes a la pandèmia de la COVID-19. 
 



 

Consta a l’expedient un informe emès per part de SBAS de Breda, que proposa la concessió d’un ajut 
econòmic de 300,00€, pel pagament del casal d’estiu 2020. 
 
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 
familiar. 
 
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 300,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Considerar efectuat el pagament de l’ajut amb el pagament, previ, realitzat per aquesta 
corporació a l’empresa En Doina Animació Sociocultural SL, CIF B61192902, encarregada del casal, 
segons factura 2042 de 16 de setembre de 2020. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
14.1.- Acceptar la subvenció concedida en el marc del Programa.cat per una actuació de 
República de Guerrilla SL l'any 2020 
 
Antedecents 
 
La Junta de Govern Local, de 17 d’agost de 2020, va aprovar la contractació de l’espectacle “Moltes 
Gràcies” de Quim Masferrer a la productora República de Guerrilla SL, per un import de 7.260,00€. 
 
Pel finançament d’aquest espectacle es va sol·licitar suport econòmic del Programa.cat de la Direcció 
General de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura. 
 
Des de l’OSIC s’ha comunicat que l’Ajuntament es beneficia de suport econòmic per part de la 
Generalitat de Catalunya (25%) i de la Diputació de Girona (8%) essent l’import final que la 
companyia facturà la corporació de 4.864,20€ 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Decret d’Alcaldia número 2020DECR000657 el dia 20/08/2020, pel que es va resoldre sol·licitar 
l’adhesió al Programa.cat de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals del Departament de 
Cultura 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida de 2.395,80€, de reducció de l’import de contracte de 
l’espectacle “Moltes Gràcies” de Quim Masferrer de la productora República de Guerrilla SL. 
 
Segon.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

14.2.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al quart trimestre 
del 2020 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
 
Amb el registre núm. E2021000130, Abastaments d’Aigua del Tordera, SL ha presentat la liquidació 
corresponent al quart trimestre del 2020, de la concessió del servei de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 8.614,81 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 quart trimestre del 2020, per un import total de 8.614,81 
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 8.614,81 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  
 
 
14.3.- Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de 
Breda i l’Associació de voluntaris de protecció civil de Breda 
 
Antecedents 
 
El 25 d’octubre de 2005 es va inscriure al Registre General d’Associacions, amb número 5186-J/2, 
l’Associació de voluntaris de protecció civil de Breda. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 17 d’agost de 2006 va reconèixer com a única associació en 
l’àmbit de protecció civil vinculada al municipi de Breda la denominada Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Breda. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 29 de febrer de 2016, va aprovar el Conveni de col·laboració 
en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Breda i l’Associació de voluntaris de protecció civil 
de Breda, establint un vigència de 3 anys i la possibilitat d’una pròrroga d’un any. 
 
Finalitzada la vigència del conveni signat el 2016, d¡acord amb els informes tècnics emesos i que 
figuren en l’expedient, es proposa l’adopció d’un nou conveni regulador de la col·laboració entre l’ens 
públic i l’associació en els termes següents: 
 
“Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Breda i 
l’Associació de voluntaris de protecció civil de Breda 

 
D’una part el Sr. Dídac Manresa Molins, Alcalde de l’Ajuntament de Breda, de conformitat amb l’acord 
plenari de data 15 de juny de 2019. 
 
I d’altra part, el Sr. José Antonio González Abenza, President de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Breda i que actua en nom i representació de dita associació. 
 

EXPOSEN 
 

A) Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat 
amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i els art. 66 i 67 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, entre d’altres disposicions concordants, en ordre a la realització 
d’activitats per a la protecció de les persones i béns en actes i iniciatives ciutadanes habituals, 
i també en situacions d’emergències.  

 
B) L’exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme fonamentalment mitjançant les 

actuacions dels serveis municipals i altres serveis públics existents. Amb tot però, es preveu 
la possibilitat de disposar d’un servei civil de col·laboració dels ciutadans en aquestes 
tasques. 

 
C) A fi de regular aquesta col·laboració, l’any 2006 es va formar l’Associació de Voluntaris de 

Protecció Civil de Breda, de la qual en formaven part lliurement un grup de persones 
compromeses a col·laborar en actes i iniciatives ciutadanes i participar i donar suport en 
situacions de risc o emergència. 

 
D) Aquesta associació, que orgànicament depèn de l’Alcalde i/o regidor delegat que exerceix les 

funcions de Protecció Civil municipal, es regularà d’acord amb el que disposa el Reglament 
de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil, aprovat pel Decret 27/2001 de 23 de 
gener, tot desenvolupant la Llei 4/1997 de Protecció Civil. 

 
 

E) La Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya possibilita la participació 
ciutadana de forma regular en les tasques de Protecció Civil mitjançant les Associacions de 
Voluntaris de Protecció Civil, que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada 
en tasques de Protecció Civil dins d’una localitat o comarca determinada. 

 
F) L’article 55 d’aquesta Llei preveu que a cada municipi hi hagi únicament una associació de 

voluntaris i voluntàries de Protecció Civil i és el propi Ajuntament qui ha de reconèixer 
aquesta associació, que ha d’estar inscrita al Registre General d’Associacions de Catalunya i 
també al Registre Especial que a tal efecte ha creat el Departament d’Interior. 

 
G) L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda, NIF G17.875.220, i inscrita al Registre 

General d’Associacions amb el numero 5186-J/2, el 25 d’octubre de 2005, fou reconeguda 
com a única Associació en l’àmbit de la Protecció Civil vinculada al municipi de Breda per 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia 17 d’agost de 2006. 

 
A fi d’establir un conveni de col·laboració entre l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Breda i l’Ajuntament, es redacta el present document i en conseqüència: 

 
ACORDEN 

 
1) En el marc de la legislació vigent en matèria de Protecció Civil, l’Ajuntament de Breda 

reconeix a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda, com a única Associació en 
l’àmbit de Protecció Civil vinculada al municipi de Breda de conformitat amb l’acord de la 
Junta de Govern Local del dia 17 d’agost de 2006.  

 
2) La participació dels Voluntaris integrats en l’Associació en les tasques de Protecció Civil del 

municipi dependrà de l’Alcalde o Regidor delegat en l’àmbit de la Protecció Civil. 
 

3) L’Ajuntament de Breda farà el nomenament dels Voluntaris de Protecció Civil a proposta de 
l’Associació i sempre que compleixin els requisits que fixa la normativa vigent respecte a 
l’article 15è del Decret 27/2001 i disposicions concordants. 

 
4) La vinculació dels Voluntaris amb l’Ajuntament no té caràcter de relació laboral o 

administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària per a la prestació de serveis de 
manera gratuïta i altruista.  

 
5) Sense perjudici del règim econòmic general de l’Associació, l’Ajuntament de Breda 

col·laborarà amb l’Associació en la mesura del possible i d’acord amb el que anualment es fixi 
en el present conveni. 
 

6) Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec del cost de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i 
d’Accidents dels membres de l’Associació. 
 



 

7) En tot cas s’entén que l’Associació, a més de prestar els seus serveis en situacions de risc o 
d’emergència, col·laborarà en activitats de caràcter social, esportives, culturals o cíviques del 
municipi. 

 
 Vehicles, material i equips inventariables 

Els vehicles, material i equips inventariables lliurats per l’Ajuntament en cessió d’ús seran relacionats 
en un annex a aquest conveni per cada lliurament que es faci. Atenent a necessitats futures el 
material inventariable es pot renovar o ampliar. 
 
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda vetllarà pel manteniment i la conservació de tot 
l’inventari mantenint-lo en perfectes condicions d’ús. 
 
L’Ajuntament de Breda es farà càrrec de l’assegurança obligatòria del vehicle, els impostos de 
circulació, revisions periòdiques, reparacions dels mateixos i el seu manteniment periòdic. 
 
L’Ajuntament de Breda es farà càrrec del combustible del vehicle de Protecció Civil. 
 
Quan per qualsevol raó el vehicle o el material inventariable hagin de sortir fora del terme municipal, 
serà sempre amb el consentiment i autorització de l’autoritat municipal qui correspongui. 
 
El materials que per la seva condició (emissores fixes i portàtils) hagin de passar revisions tècniques 
periòdiques o necessitin un manteniment específic, les despeses dels mateixos aniran a càrrec de 
l’Ajuntament de Breda. 
 

 Classes de serveis 
Per participar a les diferents necessitats de l’àmbit de la Protecció Civil s’estableixen els següents 
serveis: 

o Emergències 
o Serveis extraordinaris 

 
Emergències 
La raó principal de ser voluntari de Protecció Civil és la participació activa en grans emergències. Tot 
el voluntariat ha de respondre a la trucada del regidor de Governació o l’autoritat municipal a qui 
correspongui. 
 
Serveis Extraordinaris 
Són tots els serveis que EL regidor de Governació o l’autoritat municipal a qui correspongui consideri 
necessària la presència del voluntariat de Protecció Civil pel risc d’aglomeracions humanes, trànsit, o 
d’altres. 
 
Aquests serveis seran comunicats a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil mitjançant comunicat 
d’execució de servei, que donarà la màxima informació sobre el servei a realitzar i amb temps 
suficient per a poder organitzar el servei amb òptimes condicions. Al comunicat d’execució hi 
constarà: el lloc, l’hora d’inici, el nombre de Voluntaris que l’integren, l’entitat o servei que l’organitza i 
altres informacions necessàries per a cobrir el servei. 
 

 Col·laboració econòmica 
Es concediran 1.000,00€ anuals a l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda en 
contraprestació dels serveis descrits en el present conveni. 
 

 Publicacions i activitats 
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda es compromet a imprimir en tot el material de 
divulgació que editi el logotip oficial de l’Ajuntament de Breda. 
 
En totes les activitats subvencionades per aquest conveni que realitzi l’Associació, constarà en lloc 
visible del recinte on es celebri l’activitat la col·laboració de l’Ajuntament de Breda. 
 

 Activitats a la via pública i altres locals 
Qualsevol tipus d’activitat que faci l’Associació relacionada amb temes de Protecció Civil, que es facin 
a la via pública, llocs de pública concurrència o empreses, requerirà el vist i plau de l’Ajuntament de 
Breda. 



 

 

 Formació del voluntariat 
Amb la finalitat d’aconseguir una adequada preparació i formació del voluntariat se’ls concedirà tot el 
suport administratiu necessari per a la seva inscripció als programes de formació que estableixi la 
Direcció General d’Emergències i Protecció Civil de Catalunya. 
 
La junta directiva de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda proposarà al regidor de 
Governació els cursos que estimi oportuns per a la formació del seu voluntariat. 
 

 Designació de responsabilitats 
Els Voluntaris de Protecció Civil es regiran per ordre de Jerarquia. 
 
Els nous càrrecs del voluntariat seran nomenats per Decret de l’Alcaldia.  
 

 Uniformitat 
L’uniforme i els distintius de Protecció Civil només s’utilitzaran en els actes o serveis, establerts o 
autoritzats pels responsables municipals.  
 
Roba, calçat i insígnies són propietat de l’Associació, i la seva junta directiva assumirà les funcions 
d’adquisició i custodia. 
 

 Control del vestuari 
La roba, calçat, les insígnies i altres complements de la UNIFORMITAT seran lliurats amb caràcter 
personal i de manera individual a cada voluntari, que haurà de signar un rebut de totes les peces, que 
seran retornades un cop passi a la reserva o es perdi la condició de voluntari, a la junta directiva de 
l’Associació. 
 

 Adscripció al pla d’emergències municipal 
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda estarà adscrita al Pla d’Emergències Municipal. 
 
Col·laborarà en els simulacres dels plans existents al municipi, a les tasques de divulgació i 
informació en matèria de Protecció Civil, en col·laboració amb el Servei de Guàrdia Municipal. 
 
Podrà col·laborar en qualsevol altre servei que es programi des de l’Ajuntament i s’acordi per les dues 
parts. 
 

 Exclusivitat 
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda es compromet a realitzar serveis amb caràcter 
exclusiu per aquest municipi.  
 
Qualsevol tasca, servei o desplaçament a d’altres municipis, haurà de comptar amb el vist i plau de 
l’Autoritat Municipal. 
 

 Responsabilitat civil i assegurança d’accidents 
Els Membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda disposaran d’una assegurança 
de responsabilitat civil que cobrirà totes les activitats que contempli aquest conveni. 
 
Els Voluntaris de Protecció Civil tindran cobertura d’una assegurança d’accidents, per aquells que es 
produeixin durant les activitats en què participin. 
 
Les despeses de la contractació i renovació de la cobertura de responsabilitat civil i de l’assegurança 
d’accidents dels Voluntaris de Protecció Civil aniran a càrrec de l’Ajuntament de Breda. 
 

 Defensa jurídica 
Si un Membre de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, durant els serveis o actuacions 
contemplades en aquest conveni, és inculpat com a responsable d’alguna infracció administrativa, els 
serveis jurídics municipals exerciran la defensa corresponent, sempre que aquest fet no estigui 
provocat per una pressumpta comissió de delicte o falta penal, o per l’incompliment dels Reglaments 
o normes de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 
 

 Acords i negociacions 
L’únic representant de l’Associació serà la Junta Directiva de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil que reconegui el Departament de Protecció Civil o l’autoritat municipal. 



 

 

 Vigència del present conveni 
Aquest Conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una durada de dos 
anys. 
 
Prorrogables any a any durant dos anys més, si no és denunciat, per una de les parts amb una 
antelació mínima de 30 dies hàbils. 
 
* En el que no preveu aquest conveni s’estarà al que fixa la normativa vigent al respecte i en 
especial al Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal de Regim Local de Catalunya i el Decret 27/2001 de 23 de gener pel qual s’aprova el 
Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya i la normativa i 
els Plans de Protecció Civil del municipi.” 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de règim local de Catalunya, entre altres disposicions 
concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la protecció de les persones i béns en actes i 
iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions d’emergències. 
 
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya possibilita la participació ciutadana, de 
forma regular, en les tasques de protecció civil mitjançant les associacions del voluntariat de protecció 
civil, que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins 
una localitat o comarca determinada. 
 
El capítol VI, arts. 47 a 53, de la Llei 40/2015, de 1d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
regula els convenis, definició i tipus, requisits i eficàcia, etc. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre 
l’Ajuntament de Breda i l’Associació de voluntaris de protecció civil de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’indica:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (AD) 

2021 135 4800000 1.000,00€ 

2022 135 4800000 1.000,00€ 

 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de voluntaris de protecció civil de Breda, fent-los 
tramesa adjunta del Conveni esmentat degudament signat pel representant de la Corporació per tal 
que, un cop signat pel seu President ens sigui retornat. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a la Bases de 
Dades Nacional de Subvencions. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.4.- 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/2020/1846 31/12/2020 5899 793,52 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

2 F/2021/6 04/01/2021 20025 813,33 40289919Z BOHILS VIÑALS, PERE 171 21000 

3 F/2021/7 04/01/2021 20028 1.351,79 40289919Z BOHILS VIÑALS, PERE 323 2120001 



 

4 F/2021/14 05/01/2021 
2020-724-

101928646 1.093,24 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171 

22103 
22103 

5 F/2021/24 08/01/2021 200619 2.137,77 G17053588 
ASSOCIACIO MONTSENY-
GUILLERIES 163 21000 

5 F/2021/32 12/01/2021 1 003278 2.522,47 B17829581 
J.VIÑAS MAGATZEM 
CONSTRUCCIO, SLU 1532 61900 

        8.712,12         

 
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.  
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les prestacions. 
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 8.712,12 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
14.5.- Aprovar un contracte d’arrendament d’un local per magatzem  
 
Antecedents  
 
En data 17 de febrer de 2020, l’Alcaldia va emetre una providència d’incoació de l’expedient 
d’adquisició dels drets d’arrendament sobre la finca cadastral 3017503DG6231N0002BT, que disposa 
d’una superfície construïda de 1735,00 m2 (segons cadastre), a fi i efecte de destinar-la a magatzem.  
 
L’Alcaldia justifica el procediment d’adjudicació directa del contracte d’arrendament pel fet que es 
tracta d’una instal·lació que resulta apte i idònia per fer la funció de magatzem que requereix 
l’Ajuntament.  
 
Es proposa aprovar una despesa, amb un preu màxim de 3.872,00 euros anuals. 
 
A la vista de la proposta de contracte, el secretari-interventor ha emès un informe sobre el 
procediment administratiu que s’ha de seguir per la formalització del contracte d’arrendament.  
 
Consta a l’expedient un informe dels servei tècnics en relació a la valoració de l’immoble i del dret 
d’arrendament d’aquest.  
En data 18 de gener de 2021 s’ha redactat i incorporat a l’expedient un Plec de Condicions i de 
Prescripcions Tècniques que hauran de regir el contracte d’arrendament de l’immoble, mitjançant un 
procediment d’adjudicació directa amb la propietat de l’immoble.  
També consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb 
observacions.  



 

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 allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Per tot l’esmentat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 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 local situat a la finca cadastral 
3017503DG6231N0002BT, que és propietat de CEBARISA, S.L. 
 
El termini d’arrendament proposat és d’un màxim de 2 anys, iniciant la seva vigencia en data 18 de 
gener de 2021 i finalitzant en data 17 de gener de 2023.  
 
Segon.- Autoritzar la despesa plurianual de 7.072,00 euros, condicionat l’efectivitat dels acords a 
l’existència de crèdit suficient a càrrec del pressupost de l’any 2021 i següents.  
 
Aprovar el compromís de despesa plurianual d’acord amb les anualitats, aplicació pressupostaria i 
imports que tot seguit es detallen:  
 

ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUP. IMPORT 

2021 338. 202.00 3.691,00 euros 

2022 338. 202.00 3.872,00 euros 

2023 338. 202.00 180,33 euros 

 
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, així com en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Breda, 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  
 
 
15.0.- Precs i preguntes 
No s’escau 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte que 
en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament 
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