
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE FEBRER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000007 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 15 de febrer de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
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 de les sessions de la Junta de Govern 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 1 i 8 de febrer de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar contracte menor d'obres de la regidoria d'Ensenyament 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 



 

Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Obres de manteniment 
escola 

45220000-
5 

323 212001 B66556804 
Ideal King Projects 
SL 

1.660 348,60 2.008,60 

 
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  
 
 
3.0.- Aprovar el contracte menor de serveis regidoria d'Obres 
 
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 

Direcció d’obres i 
coordinació marquesina 

71520000-9 
151 
6270000  

43671728H 
Santi Prat 
Gual 

1.650 346,50 1.996,50 

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

Senyals d'alumini i 
pilones 

34992000-7 1532_21000 B62175575 
Serveis Vials del 
Vallès, SL 

1.316,08 21% 1.592,46 

 
Material de 44316510-6 171_21000 B58495656 MODFU, SL 790,00 21% 955,90 



 

serralleria per 
Parcs i Jardins 

12 aerosols treure 
grafitis 

24959100-2 171_21000 A58635848 SOCOMOR, SA 499,56 21% 604,47 

 
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.- Sol·licitar el fons de cooperació econòmica i cultural, accés a les noves tecnologies i 
actuacions en camins municipals anualitat 2021 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 2 de febrer de 2021, va aprovar la 
convocatòria en règim de concurrència no competitiva per la concessió de subvencions dins del 
programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021. 
 
Es preveu una subvenció total pel municipi de Breda de 93.016,62€ que es reparteixen de la següent 
manera: 
 
Fons de cooperació econòmica: 76.611,35€ es pot destinar a despeses en inversions reals i 
transferències de capital en obres de competència municipal i/o a despeses en béns corrents i serveis 
vinculades a la prestació de serveis obligatoris. 
 
Fons de despeses culturals: 13.519,65€ s’ha destinar obligatòriament a despeses culturals. 
 
Fons noves tecnologies: 2.085,62€ referent a la renovació de maquinari i xarxes i/o programari. 
 
Fons camins: 800,00€ per actuacions en camins municipals a d’ús públic general. 
 
El termini establert per a la presentació de sol·licituds comença el 19 de febrer i acaba el 19 de març. 
 
Atesa l’obligatorietat de les administracions locals de prestar els serveis de manteniment d’enllumenat 
de vials públics, es pretén destinar 48.000,00€ a les despeses generades en aquest concepte. 
 
La resta de l’import concedit pel Fons de cooperació econòmica 28.611,35€ es destinarà a inversió en 
equipaments esportius. 
 
El Fons de despeses culturals, amb un import de 13.519,65€, s’ha previst repartir-lo de la següent 
manera: 
Contractació Escènics         2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura       1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 
I es destinarà als objectes previstos en les bases dels fons les subvencions de noves tecnologies i 
camins. 
 
Legislació aplicable 
 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases 
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  



 

 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que accepti que els fons concedits a Breda es reparteixin 
de la següent manera: 
 
Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic   48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius      28.611,35€ 
 
Fons per despeses culturals 
Contractació Escènics            2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura          1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 
Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari        2.085,62€ 
 
Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general       800,00€ 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les 
bases reguladores de la subvenció. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució 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  
 
 
6.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció, en l'àmbit de les biblioteques, per a l'adquisició de 
novetats editorials el català o en occità 2021 
 
Antecedents 
 
Al DOGC número 7784, de 9 de gener de 2019, es dona publicitat a la resolució CLT/3050/2018, de 
20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. 
 
Al DOGC número 8333, de 4 de febrer de 2021, es publica l’acord del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les 
biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no 
competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021. 
 
L’objecte d’aquesta subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, és per 
l’adquisició de novetats editorials en català destinades a augmentar el fons documental de la 
biblioteca. 
 
Tal i com s’informa per part de la Bibliotecària de Breda les bases estableixen que la Biblioteca 
Municipal de Breda opta a una subvenció de 4.000,00€ corresponents a la dotació econòmica que 
permet durant l’any de concessió que l’entitat beneficiària triï llibres que són novetats editorials i que 
consten en el Sistema d’Adquisició Bibliotecària, perquè siguin comprats per l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural i lliurats a l’entitat beneficiària, fins que s’exhaureixi la dotació esmentada. 
 
Legislació aplicable  
 
CLT/3050/2018, de 20 de desembre Clt/20/2020, de 10 de gener 
TR Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
RD 887/2006, de 21 de juliol, ple qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 
 



 

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció en espècie, per valor de 4.000,00€, per a l’adquisició 
de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l’any 2021. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud tal i com estableixen les bases i convocatòria de referència. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació i a la Biblioteca 
Municipal. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar bases específiques per a la provisió de quatre llocs de treball de la categoria de 
recepcionistes per a la temporada de piscines d'estiu (juny-setembre) i constitució d’una borsa 
de treball per llocs de treball amb les funcions equivalents al subgrup C2 
 
Antecedents 
Tenint en compte que es preveu l’obertura de les piscines municipals de Breda de l’1 de juny a l’11 de 
setembre. 
 
Atès que és necessari per al correcte funcionament de les piscines, la contractació de personal 
recepcionista de les piscines. 
 
Per acord de Ple de 30 de novembre de 2020 s’aprova el pressupost municipal per 2021 i la Plantilla 
de personal, en la qual es crea i dota pressupostàriament les places de personal laboral temporal 
amb dedicació parcial. 
 
La necessitat de contractar personal laboral temporal es justifica per l’obertura de les piscines 
municipals durant el període d’estiu.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia favorable per part de secretaria-intervenció.  
 
Atès que mitjançant decret de 20 de juny de 2019 (DECR000630) de configuració de la Junta de 
Govern Local i delegacions de l’Alcalde en aquest òrgan, es resol, entre d’altres, delegar a favor de la 
Junta de Govern la facultat d’aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i 
temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents 
convocatòries.  
 
Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP). 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre. 
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. 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
 
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. 
 
Articles 282 i següents 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. 
 
Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases específiques que han de regir el procediment de selecció de quatre llocs 
de treball de la categoria de recepcionistes per a la piscina municipal (assimilats a C2), que s’han de 
proveir amb caràcter laboral temporal interí per vacant; i constituir una borsa de treball, en els termes 
en que consten en l’expedient. 

 
Segon.- Convocar les proves selectives per a la provisió de les places abans referenciades. 

 
Tercer.- Autoritzar la despesa a càrrec de les aplicacions 342.13.100 i 342.16000. 
 
Quart.- Publicar l’edicte d’aprovació de les bases reguladores de les proves selectives i la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’edictes (E-tauler electrònic) 
i al web de l’Ajuntament de Breda. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Sobre la Taula per unanimitat  
 
 
8.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
 
8.1.- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2021  
 
Antecedents 
 
El Ple reunit en data 30 de novembre de 2020, es va aprovar la plantilla de personal de la Corporació 
per a l’any 2021, juntament amb l’expedient d’aprovació del pressupost municipal de l’any 2021.  
  
La plantilla de personal conté tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris 
personal laboral, preveient les places resultants de les necessitats de personal que poden estar 
vacants o proveïdes interinament o definitivament.  
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria sobre el procediment a seguir per l’aprovació de l’oferta 
pública d’ocupació. 
 
Considerant que en la relació de llocs de treball figuren vacants i dotades pressupostàriament 
diverses places, la cobertura de les quals es considera necessària en el present exercici per al bon 
funcionament dels serveis municipals. 
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 53.1.h) i 285 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els articles 91 i 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
L'article 128 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
Els articles 10, 59, 69 i 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
Els articles 56 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l’Ajuntament de Breda per a l'any 2021, que conté els 
següents llocs de treball vacants que hauran de ser convocats en el termini màxim de 31 de 



 

desembre de 2023, condicionant la seva execució a allò que determini la Llei de pressupostos de 
l’Estat de l’any 2021: 
 

PERSONAL FUNCIONARI 
 
Escala d'Administració General: 
 

GRUP/ 
SUBGRUP 

TITULACIÓ DENOMINACIÓ 
VACANTS 

(*) incorporada d’una OPO 
anterior 

SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C1 (CD-
16) 

Batxillerat o 
tècnic 

Administratiu/va 1 * concurs oposició 

 
Escala d'Administració Especial: 
 

GRUP/ 
SUBGRUP 

TITULACIÓ DENOMINACIÓ VACANTS 
SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C2 (CD-
16) 

Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria 

Caporal de la Policia 
local 

1 
Concurs-oposició /promoció 
interna 

C2 (CD-
12) 

Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria 

Agent de Policia local 7 concurs oposició 

 
 

PERSONAL LABORAL 
Unitat Operatiu de manteniment: 

 

CATEGORIA 
LABORAL 

(assimilada) 

TITULACIÓ DENOMINACIÓ 
VACANTS 

(*) incorporada d’una 
OPO anterior 

SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

AP (CD-10) 
Certificat 
d’escolaritat 

Operari de 
serveis 

5 (*) concurs 

 
Serveis Generals: 
 

CATEGORIA 
LABORAL 

(assimilada) 

TITULACIÓ 
DENOMINACIÓ 

(*) plaça dedicació 
parcial 

VACANTS 

(*) incorporada 
d’una OPO 
anterior 

SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C2 (CD-14) 

Graduat en 
Educació 
Secundaria 
Obligatòria 

Auxiliar -
Administratiu/va – Of. 
Els Forns (*) 

1 (*) concurs oposició 

C2 (CD-14) 

Graduat en 
Educació 
Secundaria 
Obligatòria 

Conserge auxiliar 
Museu (*) 

1 (*) concurs oposició 

C2 (CD-16) 

Graduat en 
Educació 
Secundaria 
Obligatòria 

Educadores Escola 
Bressol 

2 concurs oposició 

C2 (CD-12) 

Graduat en 
Educació 
Secundaria 
Obligatòria 

Auxiliar. Educadores 
Escola Bressol 

1 concurs oposició 

AP (CD-10) 
Certificat 
d’escolaritat 

Conserge Escola 1 (*) 
Concurs de mèrits/ 
promoció interna 

AP (CD-10) 
Certificat 
d’escolaritat 

Conserge Poliesportiu 1 (*) Concurs 

AP (CD-10) 
Certificat 
d’escolaritat 

Conserge Camp de 
Futbol (*) 

1 Concurs 

 
Personal estructural fix discontinu: 
 

CATEGORIA 
LABORAL 

(assimilada) 

TITULACIÓ 
DENOMINACIÓ 

(*) plaça dedicació 
parcial 

VACANTS 

(*) incorporada 
d’una OPO 
anterior 

SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C2 (CD-14) 
Graduat en Educació 
Secundaria 
Obligatòria 

Recepcionista - 
personal piscina (*) 

4 (*) Concurs 

 



 

(*) Les places que provenen d’Ofertes Públiques d’ocupació ja publicades i que s’incorporen a la de 
l’any 2021, el termini de 36 mesos regeix des de la seva primera incorporació a l’OPO. 
 
Segon.- Que es publiqui a la seu electrònica i en el Tauler d'anuncis, i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Que es remeti copia a l'Administració General de l'Estat i a la Direcció General de 
l'Administració Local de Catalunya. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.2.- Aprovar la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2021 
 
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. 
 
Emès informe de la secretaria intervenció s’ha redactat la convocatòria per activitats desenvolupades 
per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2021 en els termes següents: 
 

“Exp.- X2021000350 
 

Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 
municipi de Breda per l’any 2021 

 
Article 1. Objecte de la convocatòria  
Subvencions per a entitats, associacions i col·lectius per l’any 2021 que realitzin activitats amb l’objectiu de 
fomentar, promoure i difondre valors d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, 
coneixement del municipi i associacionisme, segons les bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda 
aprovades pel Ple de 29 de gener i publicades al BOP de Girona, número 28, del 8 de febrer de 2018. 
 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i 
s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria.  
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:  

 Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable  
 Despeses de l’adquisició de béns mobles directament relacionats amb l’activitat  
 Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats  
 Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc. 
 Despeses de contractació de serveis externs, d’espectacles, de pòlissa de responsabilitat civil, etc.  
 Despeses de trasllat de infraestructura municipal imprescindible per el desenvolupament de l’activitat.  
 Despeses de manteniment d’un local propi (lloguer, electricitat, aigua, etc.) 
 Despeses de personal i nòmines (amb relació directe amb l’activitat subvencionada) 

 
En cap cas seran despeses subvencionables les següents:  

 Mobiliari, no relacionat directament amb l’activitat subvencionable, obres, inversions ... 
 Interessos, recàrrecs i sancions administratives  
 Dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l’entitat, associació o col·lectiu no relacionades 

directament amb l’activitat subvencionable. 
 Les factures emeses per persones que formin part de la Junta directiva de l’entitat o associació.  
 L’IVA no serà subvencionable quan tingui el caràcter de deduïble, compensable o repercutible per part 

de l’entitat sol·licitant de la subvenció. 
 Despeses de personal i nòmines (sense relació directe amb l’activitat subvencionada) 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats 
desenvolupats/ades durant el següent període: De l’1 de desembre de l’any 2020 al 30 de novembre de l’any 
2021.  
 
Només s’acceptaran aquells projectes/activitats desenvolupats/ades que no hagin estat subvencionats 
prèviament per l’Ajuntament de Breda ni per cap altre Administració/entitat. 
 



 

Article 2. Crèdits pressupostaris 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 
231 4800000 Atencions benèfiques i assistencials 8.000,00€ 

334 4800100 Subvencions a entitats culturals 1.000,00€ 

341 4800200 Subvencions a entitats esportives 8.000,00€ 

323 4800300 Subvencions a entitats educatives 1.000,00€ 

920 4800400 Subvencions a altres entitats 4.500,00€ 

 
Article 3. Presentació de sol·licituds i termini 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat), signat per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat, a 
partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
fins al dia 31 de maig de 2021. 
 
Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud. 
 
Les sol·licituds, que s’han de fer arribar mitjançant el model normalitzat disponible al web de l’Ajuntament de 
Breda (www.breda.cat), s’han de presentar de forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat 
validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per E-TRAM de l’administració 
local. 
 
A la sol·licitud formal de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es detalla en el punt 5 de les Bases. 
Aquesta documentació haurà d’anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada.  
 
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja estan en 
possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou.  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal 
que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a 
les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud, 
d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de 
la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 30 de novembre 
de 2021. 
 
Article 4. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de 
tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades en un 
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la 
LRJAPPAC.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.  
 
En el cas que en el termini d’un mes des de la presentació del recurs no s’hagi dictat i notificat resolució  
s’entendrà desestimat per silenci. 
 
Article 5.- Termini i forma de justificació 
Els beneficiaris presentaran la justificació, mitjançant el model de compte justificatiu simplificat que es troba 
disponible al web de l’Ajuntament de Breda, al qual caldrà adjuntar còpia de les factures originals o bé fotocòpies 
autenticades, acreditatives de la realització de l’activitat, com a mínim, al cost total de la part d’obra establerta per 
realitzar en el present exercici, de la qual se’n pagarà el percentatge establert per a la subvenció. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació.  

 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau s’efectuïn, 
l’Ajuntament de Breda podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’han tingut en 
compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. És a dir, en cas que la 
despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció es 
reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa 
a justificar. En canvi, si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia inicialment atorgada. 
 
El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any l’aprovació de la 
convocatòria. 



 

 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es 
requerirà al beneficiari que la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
notificació formal, amb l’advertiment que en cas que no ho faci es procedirà a revocar la subvenció. 
 
Quant a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Breda, el beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, 
una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. Igualment es podrà demanar una 
pròrroga d’execució amb les mateixes condicions. L’Ajuntament estimarà o desestimarà discrecionalment la 
proposta, amb la valoració prèvia de la petició. 
 
Article 6. Deficiències en la justificació  
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a 
l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu 
dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, 
es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze 
dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar 
la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.”  

 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
Bases específiques reguladores 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.- Aprovar la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda per l’any 2021, en els termes establerts en els 
antecedents. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost d’enguany a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 
231 4800000 Atencions benèfiques i assistencials 8.000,00€ 

334 4800100 Subvencions a entitats culturals 1.000,00€ 

341 4800200 Subvencions a entitats esportives 8.000,00€ 

323 4800300 Subvencions a entitats educatives 1.000,00€ 

920 4800400 Subvencions a altres entitats 4.500,00€ 

 
Tercer.- Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de 
publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 31 de maig de 2021. 
 
Quart.- Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis i a l’E-Tauler de la 
Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la Base Nacional de Datos de 
Subvenciones.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 

8.3.- 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/2021/96 
01/02/202

1 21002 674,89 43672794A BOHILS VIÑALS, JOAN 171 21000 

2 
F/2021/10
1 

02/02/202
1 

2021-724-
100136584 780,20 A25009192 

RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, SAU 

132 
171 

22103 
22103 

3 
F/2021/11
6 

03/02/202
1 

2021//21020
8 569,79 B62175575 

SERVEIS VIALS DEL 
VALLES, S.L. 920 22699 

4 
F/2021/13
6 

11/02/202
1 20210033 1674,64 77908911E VILAMALA SOLER, JOAN 333 21200 

5 
F/2021/13
7 

12/02/202
1 407 832,21 B17097411 GESTIÓ GIRONA, SLU 920 22706 

6 
F/2021/13
8 

12/02/202
1 2021/001CN 726,00 

P5809506
H 

PATRONAT MUSEU DE 
GRANOLLERS 334 

226090
2 

7 
F/2021/13
9 

12/02/202
1 2100008 708,95 J55157119 CAL MANYA, S.C. 342 

212000
1 

        5.966,68         

 
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 2021 
 
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 5.966,68 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- 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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