
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000009  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 1 de març de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:15 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 15 i 22 de febrer de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Contracte menor d'obres de la regidoria d'Esports 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 



 

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Repicar parts malmeses de 
la paret de darrera dels 
vestuaris, extreure la runa, 
arrebossar i remolinar 

45432210-
9 

342-
2120002  

B66556804 
Ideal King 
Projects SL 

1.200,00€ 21% 1.452,00€ 

 
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  
 
 
3.0.- Aprovar el contracte menors de serveis d'Alcaldia 
 
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 

procuradoria del contenciós 
370/2018 

79112000-
2 

920_22604  40279713C 
Mercè Canal 
Piferrer 

150 31,50 181,50 € 

 
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 

Dipòsit de 1000l per 
gasoil industrial 

44611600-2 171_21300 B17813882 
Instal·lacions 
petrolíferes, SL 

950,00 21% 1.149,50 



 

Compra de vestuari per 
la Guàrdia Municipal 

18110000-
3   

132_22104 B97611164 
Insigna uniformes, 
SL 

929,09 21% 1.124,20 

 
Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.-  Publicar aquests acords al Perfil del contractant 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Aprovar l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Selva de la redacció d'un projecte 
tècnic 
 
Antecedents 
 
La regidoria d’obres ha proposat fer una inversió per la legalització de la instal·lació elèctrica de 
l’escola Montseny de Breda. 
 
Aquesta actuació es configura com una obra local que atesa la seva naturalesa de reforma d’un 
equipament existent, requereix d’un projecte tècnic d’acord amb el que preveuen els articles 13.3 i 24 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
El Consell Comarcal de la Selva ofereix als ajuntaments de la comarca un servei de redacció de 
projectes tècnics,  pagant una taxa com a contraprestació.    
 
L’Ajuntament de Breda creu convenient encarregar al Consell Comarcal de la Selva la redacció del 
projecte necessari per la legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny de Breda, per un 
preu, en concepte de taxa, de 2.032,24 euros (IVA exempt) 
 
El secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia.    
 
Legislació aplicable  
 
Article 25.c) i 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya.  
 
Ordenances fiscals del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva, amb CIF P6700002F, 
per la redacció d’un projecte tècnic per la legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola Montseny 
de Breda, per un preu, en concepte de taxa, de 2.032,24 euros (IVA exempt). 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 6270000 
Projectes tècnics.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva i fer-los tramesa de la 
documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec. 
 
Quart.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables. 
 
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  
 



 

6.0.- 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/2021/64 21/01/2021 02 00000007 2960,35 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. 165 21000 

2 F/2021/75 28/01/2021 210002 897,82 G17053588 
ASSOCIACIO MONTSENY-
GUILLERIES 920 22700 

3 F/2021/148 16/02/2021 
2021 

202102741 2721,09 A50878842 
ESPUBLICO SERVICIOSPARA 
LA ADMINISTRACION, SA 920 22706 

4 F/2021/177 22/02/2021 FV2102-0787 515,63 B17427618 DIBOSCH, S.L. 342 22110 

5 F/2021/203 01/03/2021 104101241 747,28 A17040361 GERSAL, SA 171 21000 

6 F/2021/207 01/03/2021 1502917 639,32 33920043B RIOS BARRECHE, MERCEDES 171 22104 

7 F/2021/208 01/03/2021 1 3230,7 46353851L CAROS SANTACREU, MARTI 920 21200 

        11.712,19         

 
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. 
Segons consta en l’expedient, l’informe de secretaria emet una objecció. Des de la regidoria de 
benestar social i salut, per prevenció de contagis de COVID19 en el local de Càritas, essent la 
instal·lació de pública concurrència per la gestió del servei d’aliments, s’ha cregut oportú 
desenvolupar el servei de neteja i desinfecció del local. 
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.- Aixecar l’objecció, 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 11.712,19 euros. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Autorització per la col·locació d'una caseta per la venda de productes de pirotècnica 
recreativa en el període comprès entre els dies 17 a 23 de juny de 2021 
 
Antecedents 
 
En data 7 de gener de 2021 RE núm. E2021000037, la Sra. Rosa Estrada Llargues en representació 
de Comercial de Festes i Revetlles SL, sol·licita l’autorització per instal·lar a l’Av. Catalunya, S/N una 
caseta de venda de productes de pirotècnica recreativa en el període comprès entre els dies 17 a 23 
de juny de 2021. 
 



 

En data 14 de gener de 2021 RE núm. E2021000151, la Subdelegació del Govern a Girona sol·licita 
informe sobre la procedència d’autoritzar una activitat de venda de productes de pirotècnica 
recreativa a nom de la mercantil Comercial de Festes i Revetlles SL. 
 
Vist l’informe favorable de l’enginyera tècnica assessora municipal, Sra. Mònica Fernández Tigre, de 
data 22 de gener de 2021. 
 
Legislació aplicable 
 
Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’Articles pirotècnics i 
cartutxeria, i de la seva Instrucció Tècnica Complementària núm. 17, condiciona el permís d’obertura 
de l’activitat a la presentació de l’Autorització per la venda d’articles de pirotècnia atorgada per la 
Subdelegació del Govern a Girona. 
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de les taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials 
del domini públic local. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar a la Sra. Rosa Estrada Llargues en representació de la mercantil Comercial de 
Festes i Revetlles S.L. a la col·locació d’una caseta a l’Av. Catalunya s/n del municipi de Breda, per la 
venda de productes de pirotècnica recreativa en el període comprès entre els dies 17 a 23 de juny de 
2021, prèvia la obtenció de tots els informes necessaris. 
 
Condicions per a poder exercir dita autorització:  
 

- Abans de l'inici de venda de productes pirotècnics, caldrà presentar a l’Ajuntament 
l'autorització de la Subdelegació del Govern a Girona. 

- Resta prohibit llençar qualsevol deixalla a la via pública. El titular de l’activitat deixarà l’espai 
públic immediat a on s’instal·li la caseta net de residus i en les mateixes condicions en què 
estava abans d’iniciar l’activitat. 

 
Segon.- Aprovar les liquidació que segueix, efectuada en aplicació de l’ordenança fiscal número 7, 
epígraf 4, punt 2, corresponents a taxes per l’ocupació de terrenys destinats a la construcció de 
casetes amb finalitats comercials o industrials per l’exercici 2021: 
 

NOM ACTIVITAT TARIFA  DIES METRES IMPORT 

Comercial de Festes i 
Revetlles SL 

Caseta de venta de productes 
pirotècnics 

0,70 € 
m2/dia 

7 
2,64 x 1.88 = 
4,96 m2 

24,30 € 

  

  TOTAL 24,30 € 

 
Tercer.- Notificar als interessats el present acord als efectes escaients.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Sol·licitar un nou conveni per la deixalleria municipal 
 
Antecedents  
 
En data 6 d’octubre de 2008 es va signar el conveni marc entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Breda per la gestió del servei de deixalleria municipal. 
 
El punt quart del conveni estableix una vigència de quatre anys des de la data de signatura, 
prorrogables tàcitament si no hi ha esmena del contracte per una de les dues parts vuit mesos abans 
del seu exhauriment. 
 
Vist que la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic ha vingut a regular la vigència del convenis subscrits per les administracions públiques que no 
disposen d’una data determinada de vigència o que es prorroguen tàcitament per temps indefinit.  En 
aquests casos s’estableix que el termini de vigència del conveni serà de quatre anys a comptar des 
de la data d’entrada en vigència de la Llei 40/2015. 
 



 

En aplicació d’aquest precepte de llei, hem de concloure que el conveni de data 6 d’octubre de 2008 
ha finalitzat la seva vigència per mandat “ex lege”, en data 1 d’octubre de 2020 (atenent que la Llei 
40/2015 va entrar en vigor en data 1 d’octubre de 2016).  
 
Atenent que la nova legislació ja no permet la pròrroga tàcita dels convenis, i vistes les noves 
necessitats del servei, ja sigui la necessitat d’ampliar nous horaris d’obertura als usuaris de la 
deixalleria o la necessitat de regular la possibilitat de fer una gestió mancomunada amb els municipis 
veïns, concretament amb Sant Feliu de Buixalleu, es considera oportú denunciar la vigència del 
conveni marc i requerir al Consell Comarcal de la Selva que iniciï les gestions per establir un nou 
acord de gestió del servei de deixalleria.  
 
Legislació aplicable 
 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53).  
 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112).  
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 310 i 311).  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Denunciar la vigència del conveni marc signat en data 6 d’octubre de 2008 entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per la gestió del servei de deixalleria municipal.  
. 
Segon.-  Demanar al Consell Comarcal de la Selva que proposi un nou conveni de gestió amb un nou 
termini de vigència ajustat a la legislació vigent i que reculli l’habilitació de l’Ajuntament de Breda per 
mancomunar el servei amb el municipi veí de Sant Feliu de Buixalleu, mitjançant un conveni bilateral 
entre ambdós municipis.  
 
Tercer.-  Entendre que els acords del conveni marc de 6 d’octubre de 2008 seguiran vigents de forma 
provisional en tant no s’aprovi el nou conveni de gestió. 
 
Quart.- Comunicar els presents acord Consell Comarcal de la Selva. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- 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:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- Reconèixer la despesa i ordenar el pagament de l'anualitat 2021 del conveni de 
col·laboració amb l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de Recursos Pedagògics Selva1 i 
la resta d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la participació a la Mostra de 
Treballs de Recerca 2020-2023 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de la Corporació de data  26 de novembre de 2019  va aprovar el conveni 
de col·laboració amb l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de Recursos Pedagògics Selva1 i la 
resta d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la participació a la Mostra de Treballs de 
Recerca 2020-2023. 
 
El conveni proposat regula, entre d’altres, l’aportació econòmica que es sol·licita a cadascun dels 
municipis en funció del percentatge aproximat de l’alumnat de cada municipi. A Breda per l’anualitat 
2021 l’aportació prevista era de 200,00€ 
 
Tot i això des de l’Institut Vescomtat de Cabrera s’ha sol·licitat que la subvenció pel curs 2020-2021 a 
pagar l’anulitat 2021, sigui de 161,25€ atès que hi ha un romanent a favors dels ajuntaments 
conveniats degut a una minoració de la despesa generada l’any 2020. 
 
El pressupost municipal per l’any 2021 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2020, 
contempla en la partida 324 4800300 quantia suficient per fer front a la despesa proposada. 
 
Consta en l’expedient informe de fiscalització prèvia de la Secretaria-intervenció de la corporació. 
 



 

Legislació aplicable 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
Articles 240 i 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
Articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 – 2022 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reconèixer la subvenció de 161,25 €, d’acord amb la despesa justificada per l'Institut 
Vescomtat de Cabrera, que es correspon amb l’aportació econòmica pel curs 2020-2021 del conveni 
de col·laboració amb l'Institut Vescomtat de Cabrera, el Centre de Recursos Pedagògics Selva1 i la 
resta d'ajuntaments que formen la comunitat educativa per la participació a la Mostra de Treballs de 
Recerca 2020-2023. 
 
Segon.-  Reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 324 4800300 del pressupost municipal 2021.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords a  l'Institut Vescomtat de Cabrera. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, per tal que en la 
major brevetat possible realitzin els tràmits del pagament. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del Cicle de Concerts de Música 
de Cobla de la Diputació de Girona 
 
Antecedents  
 
El BOP de Girona número 2, de 5 de gener de 2021, publicava les bases reguladores de subvencions 
adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla de la Diputació de Girona. 
 
El BOP de Girona 26, de 9 de febrer de 2021, publicava la convocatòria anticipada de subvencions 
adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla – anualitat 2021. 
 
Aquesta convocatòria estableix, entre altres que: 
 
Les cobles que duran a terme els concerts seran Cobla la Principal de la Bisbal, Cobla Orquestra 
Montgrins, Orquestra Internacional Maravella, Orquestra Internacional Selvatana, Cobla Orquestra 
Internacional Costa Brava i la Nova Blanes Orquestra. 
 
La Diputació de Girona subvencionarà un total de 18 concerts, 3 concerts de cada cobla.  
 
El preu del caixet és de 4.000,00€ per concert. Diputació finançarà a cada ajuntament o organisme 
autònom local el 75% del caixet (3.000,00€). 
 
Des de les àrees de Cultura i Festes es considera oportú concórrer a la subvenció de la Diputació de 
Girona. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985. De 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions 
Reglament d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció en el marc del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
de la Diputació de Girona – 2021. 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud corresponent a la Diputació de Girona dins el termini establert a les 
bases i convocatòria del Cicle. 
 
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  
 
 
12.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE a la Diputació de Girona 
 
Antecedents 
 
La Diputació de Girona té aprovada una convocatòria de subvencions per fomentar Projectes i 
accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE). 
 
Aquesta línea subvenciona actuacions amb un màxim de 2.000,00€ per sol·licitud, essent el 
percentatge màxim a atorgar un 80% del pressupost elegible. 
 
Els àmbits de treball i les línies d’actuació en els que s’han d’emmarcar els projectes i les accions de 
promoció econòmica contemplen el Suport a la dinamització comercial. 
 
Havent contractat aquest any la instal·lació i manteniment d’un armari de paqueteria per a la 
dinamització del comerç local, amb un cost anual de 2.426,88€, es considera oportú sol·licitar una 
subvenció de 1.941,50€, corresponents al 80% del cost de manteniment previst per l’anualitat 2021 
del servei. 
 
Legislació aplicable 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona 
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.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 1.941,50€ per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la XSLPE a la Diputació de Girona 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert en la convocatòria. 
 
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  
 
 
13.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 



 

13.1.- Aprovar una pròrroga d'un any del contracte del servei de control de plagues urbanes 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2019, va adjudicar el contracte del 
servei de manteniment de control de plagues urbanes a l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD 
AMBIENTAL SAU, amb CIF A82850611, d’acord amb les següents condicions: 
 
“Preu anual: 2.570,00 € més 345,81 euros d’IVA. (total 2.915,81 euros) 
Preu objecte del contracte: 5.831,62 euros (IVA inclòs) 
Data inici del contracte: 1 de març de 2019 
Data de finalització: 28 de febrer de 2021.  
Pròrrogues previstes: màxim 2 anys” 
 
La clàusula 7 del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el 
contracte de servei de control de plagues urbanes, desinfecció, desratització i desinsectació, 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat estableix: 
 
“El contracte es podrà prorrogar, a petició de l’Ajuntament, per un període de 2 anys més, mitjançant 
pròrrogues anuals. En cas de pròrroga el contracte, aquest es prorrogarà anualment pel preu 
adjudicat calculat en còmput anual.  
 
El contractista no podrà oposar-se a cap de les dues pròrrogues. La prorroga esdevindrà obligatòria 
pel contractista.” 
 
En data 23 de febrer de 2021, el secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).  
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar una pròrroga d'un any del contracte del servei de control de plagues urbanes, 
adjudicat a l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU, amb CIF A82850611, d’acord 
amb les següents condicions: 
 
Preu anual: 2.570,00 € més 345,81 euros d’IVA. (total 2.915,81 euros) 
Data inici de la pròrroga contracte: 1 de març de 2021 
Data de finalització de la pròrroga del contracte: 28 de febrer de 2022.  
 
El servei es prestarà d’acord amb les condicions previstes en el Plec de clàusules econòmic 
administratives i tècniques particulars, i les millores de servei ofertes pel licitador, que inclouen els 
següents preus unitaris pels serveis extres no previstos dins les prestacions del contracte:  
 
- Desratització de la via publica (preu d’1 servei, amb IVA exclòs): 393,00 euros  
- Desratització / desinsectació d’un equipament municipal (preu d’1 servei, amb IVA exclòs): 33,64 
euros  
- Larvicida per mosquit tigre (preu d’1 tractament de la via pública /embornals del clavegueram, amb 
IVA exclòs): 190,55 euros  
 
Les millores del servei compromeses per ANTICIMEX són:  
 
- Prestar els serveis extres no previstos dins les prestacions del contracte pel preu indicat en els 
preus unitaris de serveis que sorgeixen de l’oferta presentada. Aquests serveis s’hauran de prestar 
dins el termini màxim de 24 hores a comptar des del requeriment de l’Ajuntament de Breda, i sense 
cost de desplaçament. 



 

 
- Realitzar un programa de control de plagues integrat per un estudi-informe que identifiqui les 
plagues a tractar, la seva afectació i les causes del problema. L’informe haurà d’establir un pla d’acció 
per desenvolupar l’estratègia de control, mesures de seguretat i el calendari d’actuacions.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’indica:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (AD) 

2021 311 21000 2.429,84 €  

2022 311 21000 485,96 € 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SAU, amb 
CIF A82850611. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la corporació i al regidor Sr. Josep 
Amargant. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.2.- 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 90,00€, 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 90,00€ a la família interessada. 
 
Segon.- Fer efectiu l’ingrés de 90,00€, al número de compte que consta en l’expedient, amb càrrec a 
la partida pressupostària 231 4800000 del pressupost municipal 2021. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 



 

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.3.- Acceptar la subvenció concedida per instal·lació equips de telegestió elèctrica en el 
marc del projecte "GiraEfi. Millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de 
Girona" 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 2020, va aprovar la 
sol·licitud d'inclusió del Centre Cívic 1 d’octubre al projecte GiraEfi Millora de l'eficiència energètica 
dels municipis de la demarcació de Girona de la Diputació de Girona, comprometent-se, entre 
d’altres, a: 
 
“Garantir l’accés a l’edifici i al quadre on s’instal·larà l’equip de telegestió elèctrica –o als edificis i 
quadres si són més d’un equip- tant a l’empresa que la Diputació de Girona adjudiqui el contracte 
d’instal·lació dels equips durant el procés d’instal·lació com al personal de la pròpia Diputació de 
Girona que hagi de verificar el funcionament correcte de l’equip durant un període de 5 anys des de 
que es   certifiqui la instal·lació. 
 
L’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació de Girona les instal·lacions i, també, els 
permisos necessaris per col·locar l’equip de telegestió elèctrica. L’Ajuntament també es 
compromet a vetllar pel bon funcionament de l’equip durant tot el període en que aquest serà de 
titularitat de la Diputació de Girona. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de 
l’equip –o equips- de telegestió elèctrica al municipi beneficiari. Si cal, aquesta operació s’haurà 
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal.” 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 16 de febrer de 2021, ha 
atorgat a l’Ajuntament de Breda una subvenció per instal·lar al Centre Cívic i Social 1 d’octubre un 
equip de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels 
municipis de la demarcació de Girona” (PR15-011843) aprovat en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 
del FEDER dels Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (BOP núm. 107, de 4 
de juny de 2020) i la convocatòria pública per ala l’any 2020 de subvencions del Servei de Programes 
Europeus (BOP núm. 150, de 5 d’agost de 2020). 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
PRE/105/2018, de 2 de juliol, que regula la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del FEDER del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
Bases específiques reguladores del procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal 
d’ajuntaments de la demarcació de Girona per a instal·lar, en cadascun d’ells, un equip de telegestió 
elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la 
demarcació de Girona.” (PR15-011843), de la Diputació de Girona. 
Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions en el marc del 
projecte “GiraEfi, millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona.” (PR15-
011843), de la Diputació de Girona. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per instal·lar al Centre Cívic i Social 1 d’octubre un equip 
de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels municipis 
de la demarcació de Girona”, així com les condicions generals i específiques fixades per la seva 
aplicació. 
 
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  
 
 
13.4.- Aprovar la sol·licitud d'ampliació del servei de SIAD dels Consell Comarcal de la Selva a 
9 hores mensuals 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències en matèria de serveis socials que li assigna 
l’article 31.1 de la de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
 
L'apartat segon d'aquest mateix article estableix que el Consell Comarcal supleix als municipis de 
menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics 
quan aquests municipis no estan en condicions d'assumir-les directament o mancomunadament. 
 
Actualment les competències en matèria de serveis socials s’estan prestant a través d’un acord de 
delegació de l’exercici de la competència a favor del Consell Comarcal de la Selva atès la seva 
prestació a nivell comarcal està prevista en el Pla d’Actuació Comarcal.  
 
El Ple de la corporació, en la sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2021 ha adoptat entre 
d’altres : 

- l’aprovació d’una proposta de nou conveni de delegació de les competències per la prestació 
dels serveis socials bàsics i especialitzats entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal 
de la Selva, per un període de quatre anys prorrogable quatre més.  
 

- La delegació en la Junta de Govern Local l’aprovació i autorització de l’aportació econòmica 
que consti en l’addenda o pla de serveis establert per cada any per tal que el Consell pugui 
desenvolupar els serveis delegats, tant bàsics com especialitzats. Aquesta aportació 
consistirà en com a mínim el 34% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla 
estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials estableixen per a l’àmbit territorial 
de cada àrea bàsica de serveis socials; més les despeses generals que ocasioni al Consell la 
prestació material dels serveis socials bàsics delegats; així com, el percentatge que 
correspongui al municipi per cobrir la despesa que genera la prestació dels serveis socials 
especialitzats delegats a tota la comarca, calculat en funció dels seus habitants. 

 
L’Ajuntament de Breda, d’acord amb la normativa vigent que regula els diferents serveis, podrà 
col·laborar i/o delegar segons s’escaigui al Consell Comarcal de la Selva la prestació dels serveis 
socials especialitzats i les activitats que se’n derivin, entre d’altres, Pla de Dones, el servei 
d’informació i atenció a les dones, (SIAD). 
 
Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En alguns serveis també hi ha 
aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa. 
 
Servei d’atenció psicològica a dones vinculat al SIAD de la Selva. 
 
El Consell Comarcal de la Selva realitzarà atenció psicològica a dones vinculat al servei de SIAD. El 
preu de partida d’aquest servei és de 27€/h. i s’ha establert a partir del  càlcul de preu/h., 
corresponent a un tècnic superior del Consell Comarcal de la Selva, més desplaçaments. 
 
Per tal de millorar el servei que s’ofereix al municipi de Breda cal preveure una ampliació de 3 hores 
mensuals del servei presencial, oferint així un servei de 9 hores mensuals, amb un cost anual de 
2.673,00€. 
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 



 

Articles 9.4 i 85 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
31.1 de la de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva, que en la redacció de l’Addenda 2021 del conveni 
de delegació de les competències per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats entre 
l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal, incloguin 9 hores mensuals del Servei d’atenció 
psicològica a dones vinculat al SIAD de la Selva. 
 
Segon.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva pel seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
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  
 
 
13.5.- Aprovar les bases específiques que han de regir el concurs de mèrits per proveir el lloc 
de treball de conserge adscrit a l’Escola Bressol “El Petit Montseny” i l’Escola Montseny de 
Breda, mitjançant promoció interna horitzontal del personal de l’Ajuntament de Breda. 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local reunida el 14 de gener de 2019  va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de 
l’any 2019, en la qual es preveia la provisió del lloc de treball de conserge de l’escola mitjançant una 
promoció interna, mitjançant concurs de mèrits entre personal del propi Ajuntament.  
 
L’oferta pública es va publicar en el DOGC número 7802 de 4 de febrer de 2019. 
 
Atès que la plaça continua vacant cal iniciar els procediments reglamentaris per proveir-la amb 
caràcter definitiu.   
 
S’han redactat unes bases que regulen les condicions del concurs de mèrits al qual hi pot concorre 
qualsevol empleat de l’Ajuntament de Breda que reuneixi els requisits per poder participar.  
 
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 concurs de mèrits per proveir el lloc de 
treball de conserge adscrit a l’Escola Bressol “El Petit Montseny” i l’Escola Montseny de Breda, 
mitjançant promoció interna horitzontal del personal de l’Ajuntament de Breda. 

 
Segon.-  Convocar les proves selectives per a la provisió de la plaça de conserge dels centres 
educatius.  

 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les aplicacions 326_13000 i 326_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, en el DOGC 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:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.6.- Aprovar el contracte menors de subministrament de la regidoria de Medi Ambient 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de serveis, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
 
Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 



 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Senyalització ruta de la 
Tourdera 

34928472-7 311 2100  B17960519 
Serviseny 
10 SL 

1.490,90 313,09 1.803,99 

Senyalització ruta de les 
fonts 

34928472-7 311 2100  B17960519 
Serviseny 
10 SL 

1.512,40 317,60 1.830,00 

 
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  
 
 
13.7.- Aprovar la concessió d’una subvenció directa i extraordinària a favor de l'Associació de 
voluntaris de protecció civil de Breda en gratificació de les tasques de control sanitari del 
COVID19 durant la jornada electoral del 14F. 
 
Antecedents  
 
De conformitat amb les instruccions economicoadministratives aprovades per la Direcció General de 
Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments han de 
reconèixer a una indemnització a favor del personal que va assumir les tasques de control sanitari en 
matèria del COVID19 durant la jornada electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 14F. 
 
L’Ajuntament de Breda ha rebut una assignació de 175 euros per les tasques de control sanitari del 
local electoral. 
 
Les instruccions economicoadministratives estableixen que l’ajuntament distribuirà la quantitat entre 
responsables i col·laboradors d’acord amb les tasques realitzades i les necessitats de cada municipi. 
L’Ajuntament va encarregar als membres de l'Associació de voluntaris de protecció civil de Breda que 
realitzessin durant tota la jornada electoral un control en els accessos del local electoral a fi d’evitar 
aglomeracions i situacions de perill de contagi del COVID19.  
 
Dos membres de l’Associació varen realitzar una funció d’assistència al responsable sanitari del local 
electoral que mereix ser retribuïda d’acord amb els fons rebuts per l’Ajuntament per aquest concepte.  
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia per part de secretaria-intervenció.   
 
Legislació aplicable  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  
 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  
 
Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2021 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Concedir una subvenció excepcional i directa de 175 euros a l'Associació de voluntaris de 
protecció civil de Breda, amb NIF G17875220, en gratificació de les tasques de control sanitari del 
COVID19 durant la jornada electoral del 14F. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) la despesa de 175,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 135 4800000 del pressupost 2021.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta concessió a l’Etauler i a la BDNS. 



 

 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Associació.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.8.- Aprovar un contracte menor de subministrament de la regidoria d'Esports 
 
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 

Subministrament de 
porteries d’hoquei 

37400000-2 
342 
6320000  

B66686130 DEID SL 1.465,00€ 21% 1.772,65€ 

 
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  
 
 



 

13.9.- Aprovar el conveni, amb la Universitat de Girona, de cooperació educativa per la 
realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores 
 
Antecedents de fet 
 
Des de les regidories de Comunicació i Cultura es proposa la signatura d’un conveni, amb la 
Universitat de Girona, de cooperació educativa per la realització de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars en entitats col·laboradores. 
 
Concretament contempla les pràctiques d’una alumna del Grau en Comunicació Cultural de la 
Universitat de Girona a l’Ajuntament de Breda, durant 240 hores, des de l’1 d’abril fins a finals del mes 
de d’agost de 2021. 
 
Consta a l’expedient informe favorable de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 
 
Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de qualificacions i formació professional. 
 
Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents sobre règim local (TRRL), 
 
Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, de la formació en centres de treball.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar i formalitzar un conveni de cooperació educativa per la realització de pràctiques 
acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores amb la Universitat de Girona, que 
preveu el següent Projecte formatiu: 
 
Centre de Treball:    Ajuntament de Breda 
Estudiant:     Meritxell Gual Díaz 
Tutor de l’empresa:    Andreu Pujol Mas, regidor de Comunicació i Cultura 
Detall del contingut de l'estada: Gestió de Comunicació Cultural 
Període de realització de l’activitat:  Del 1/4/2021 al 31/8/2021 
Horari:     Matins i tardes 
 
Segon.- Assignar les funcions de tutor al Sr. Andreu Pujol Mas, regidor de les àrees de comunicació i 
cultura, a fi i efecte que assumeixi les tasques de tutoria previstes en el Projecte formatiu.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.10.- Aprovar un contracte menor d'obres de la regidora d'Educació 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 



 

 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.    
 
Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar 
(AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Fusteria exterior. 3 
finestres d’alumini 

44221100-6 323 2120001 77892448G 
Josep 
Pujolràs Masó 

3.355,00€ 21% 4.059,55€ 

 
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  
 
 
14.0.- 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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