
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2021 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000017 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 d´abril de 2021 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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 12 i 19 d’abril de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar el contracte menor d’obres de l'àrea 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Treballs d’enrajolat a 
la piscina municipal 

45262521-
9 

342 
2120003  

45542038Z 
A.M.R. 
AUNIÓN 

3.118,24€ 21% 3.773,07€ 

 
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 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Fusteria exterior. 5 
finestres d’alumini 

44221100-
6 

323 
6320000 

77892448G 
Josep 
Pujolràs 
Masó 

5.229,00€ 21% 6.327,09€ 

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

Canvi d’unes 
lluminàries del camp 
de futbol 

34991000-
0 

342-
2120001 

B17937434 
BRECUBAT 
SL 

1.261,81€ 21% 1.526,79€ 

 
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.- Resoldre el conveni regulador de la subvenció directa concedida a Besttrail SL per a 
l'organització d’esdeveniments esportius 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’octubre de 2019, va aprovar el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Besttrail, S.L., regulador de la concessió de subvenció 
nominativa per la realització de dues marxes de resistència amb sortida i arribada al municipi 
(l’Ultrabike, una cursa de bicicleta tot terreny, i la 5cims). 
 
El conveni signat estableix, entre d’altres: 
 
TERCER. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BREDA 
Que l’Ajuntament de Breda consignarà en el pressupost municipal una subvenció nominativa de 
700,00 euros a favor l'entitat mercantil BESTTRAIL SL.  
 
Així doncs, l’Ajuntament de Breda s’obliga anualment durant al vigència del conveni, a reconèixer 
l’esmentada subvenció a càrrec del pressupost municipal. 
.../... 
 
VUITÈ. VIGENCIA I DURADA DEL CONVENI 
El conveni serà vigent a partir de l’aprovació definitiva de l’expedient de concessió, i la seva durada 
serà per les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022.  
 
En data 13 d’abril de 2021, amb registre d’entrada E2021001552 Pere Tutusaus Cinca, amb DNI 
38809557R, com a representant de l’empresa Besttrail, S.L. ha sol·licitat l’anul·lació del conveni 
esmentat. 
 
Legislació aplicable 
 
Article 51.2.b de la Llei 40/2015, de 1 octubre, Règim Jurídic del Sector Públic, pel que s’estableix 
com a causa de resolució d’un conveni l’acord unànime de totes les parts firmants. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Resoldre el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Besttrail, S.L. que regula 
la concessió de subvenció nominativa per la realització de dues marxes de resistència. 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’autorització i disposició de la despesa 700 euros de les anualitats 2021 
i 2022, consignada a càrrec de l’aplicació 341.480.02.00. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’empresa beneficiària i als serveis comptables de la corporació, 
pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde-president de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui necessari 
per dur a terme aquest acord.  



 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovar un conveni, de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Ocisport Serveis 
Esportius SL., regulador de la concessió d’una subvenció directa, per al finançament de 
l’organització, gestió i desenvolupament de dues curses de resistència, amb diferents 
recorreguts, amb sortida i arribada a la població de Breda 
 
Antecedents 
 
L’empresa Ocisport Serveis Esportius SL gestiona projectes esportius a l’aire lliure de forma integral i 
acumulant experiència i recursos que els permeten desenvolupar-los des de la perspectiva de tots els 
actors implicats: esportistes, públic, marques i promotors locals. 
 
L’àrea d’Esports de la corporació considera molt beneficiós pel municipi que l’empresa Ocisport 
Serveis Esportius SL organitzi dos esdeveniments esportius a l’aire lliure al municipi de Breda. 
 
Pel que s’ha contactat amb l’empresa per organitzar fins al 2022 dues curses de resistència amb 
sortida i arribada al municipi. Una es celebrarà a la primavera, serà l’Ultrabike, una cursa de bicicleta 
tot terreny, l’altra a la tardor, una cursa corrent anomenada 5cims. 
 
Per poder-les organitzar, Ocisport Serveis Esportius SL requereix dels permisos i de la col·laboració 
de l’Ajuntament de Breda.  
 
Considerant que la celebració d’aquestes activitats esportives té una afectació positiva important dins 
el municipi de Breda, ja sigui per la promoció turística i econòmica, com per la promoció de l’esport, 
l’Ajuntament de Breda considera convenient participar en la seva promoció mitjançant l’atorgament 
d’una subvenció directa exclosa de pública concurrència regulada mitjançant un conveni de 
col·laboració que estableix les bases reguladores i les condicions de la mateixa, tot de conformitat 
amb el que preveu el Títol III, Capítol I del Reglament d’obres , activitats i serveis dels ens locals. 
 
Així doncs, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2 b/c de la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, General de Subvencions i amb l’anteriorment exposat, les parts acorden subscriure un 
Conveni que es regirà amb subjecció als termes següents: 
 
“Conveni, de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Ocisport Serveis Esportius SL., 
regulador de la concessió d’una subvenció directa, per al finançament de l’organització, gestió 
i desenvolupament de dues curses de resistència, amb diferents recorreguts, amb sortida i 
arribada a la població de Breda. 
 

Exp.- X2021000833 
 
Intervenen 
 
D’una part, l’Ajuntament de Breda, amb CIF núm. P1703000H representat per l’Alcalde, senyor Dídac 
Manresa Molins, facultat per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2019, amb domicili a 
la plaça de la Vila, 9 de Breda (CP 17400) i assistit per el secretari interventor, senyor Jordi Jové i 
Perich. 
 
D’altra part, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL., amb CIF núm. B62872338, representada pel 
senyor Albert Balcells Padullés, amb NIF 46588910H, i amb domicili, a efectes de notificacions, al 
carrer Almenya, 60 Pol. Ind. Les Comes d’Igualada (CP 08700). D’ara endavant entitat beneficiària. 
 
Manifesten 
 
I. Que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL és una societat mercantil que té per objecte social 
oferir l’organització d’esdeveniments esportius a l’aire lliure de forma professional. Concretament 
OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL. s’ha consolidat en la creació i desenvolupament 
d’esdeveniments ciclistes i de running, així com festivals de gran format, sempre amb vocació 
internacional. 
 
II. Que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL S.L organitza entre d’altres, dues marxes de 
resistència anomenades Ultrabike i 5 CIMS, amb diferents recorreguts que tenen sortida i arribada a 
la població de Breda.  



 

 
Es preveu realitzar una primera marxa durant els mesos de primavera i la segona durant la tardor. 
 
Per poder-ho organitzar, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL requereix de permisos, 
autoritzacions i col·laboracions, diverses, per part l’Ajuntament de Breda  

 
II. Que el municipi de Breda, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en els termes previstos a l’article 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
En tot cas, el municipi de Breda ha d’exercir com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, les relacionades amb la promoció 
de l’activitat turística d’interès i àmbit local, així com la promoció de l’esport i l’ocupació del temps 
lliure, tot de conformitat amb l’apartat segon de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
Vistes aquestes competències, l’Ajuntament també pot realitzar l’activitat de foment, consistent en 
l’atorgament d’una subvenció pròpia o impròpia a favor d’aquelles entitats o persones que realitzin 
una activitat d’utilitat pública o interès social o que promoguin la consecució d’un fi públic.  
 
III. Vist que les activitats proposades tenen una afectació positiva important dins el municipi de Breda, 
ja sigui per la promoció turística i econòmica, com per la promoció de l’esport, l’Ajuntament de Breda 
considera convenient participar en la seva promoció mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa 
exclosa de pública concurrència regulada mitjançant un conveni de col·laboració que estableix les 
bases reguladores i les condicions de la mateixa, tot de conformitat amb el que preveu el Títol III, 
Capítol I del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
IV. Així doncs, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 22.2 b/c de la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, General de Subvencions i amb l’anteriorment exposat, les parts acorden subscriure el 
present Conveni que es regirà amb subjecció als següents: 
 

Pactes 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte de la subvenció és la col·laboració econòmica per part de l’Ajuntament de Breda per al 
finançament de l’organització, gestió i desenvolupament de dues curses de resistència amb diferents 
recorreguts amb sortida i arribada a la població de Breda.  
  
 
Segon. Compromisos d’Ocisport Serveis Esportius SL 
 
L’entitat beneficiària realitzarà les següents activitats, que es descriuen a continuació, juntament amb 
la següent planificació: 
 

ACTUACIONS DATA 

ULTRABIKE Primavera 

5 CIMS Tardor 

 
Les obligacions de l’entitat beneficiària seran les establertes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents obligacions 
específiques:  
 

- Realitzar l’activitat subjecta a subvenció durant l’exercici les anualitats 2021 i 2022.  
- Indicar en els trofeus, fullets, cartells i altra documentació promocional i material utilitzat en el 

desenvolupament de l’activitat subvencionada que aquesta es realitza en col·laboració amb 
aquest Ajuntament. 

- A garantir un mínim de 200 participants per edició.  
- (…) 

 
 



 

Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Breda 
 
Que l’Ajuntament de Breda consignarà en el pressupost municipal una subvenció nominativa de 
700,00 euros (350,00 euros per cadascuna de les curses) a favor d’OCISPORT SERVEIS 
ESPORTIUS SL.  
 
Així doncs, l’Ajuntament de Breda s’obliga anualment, durant al vigència del conveni, a reconèixer 
l’esmentada subvenció a càrrec del pressupost municipal. 
 
L’import de la subvenció s’abonarà amb càrrec als crèdits que figuren al pressupost de despeses, 
destinats a tals finalitats i el pagament es realitzarà a favor de l’entitat beneficiària amb càrrec als 
exercici compromesos, previ compliment dels requisits exigits per al pagament de subvencions en la 
normativa vigent. 
 
A banda de la subvenció econòmica, l’Ajuntament es compromet a col·laborar amb l’organització de 
l’activitat amb el següent:  
 

- Atorgar l’autorització per realitzar l’activitat dins el terme municipal (llicència d’ús comú 
especial) 

- Concedir permís per fer la sortida i arribada al Pavelló poliesportiu municipal de Breda.  
- Concedir l’ús exclusiu de la zona de hall del Pavelló poliesportiu municipal de Breda.  
- Autoritzar la col·laboració de la Guàrdia Municipal de Breda. 
- Autoritzar la col·laboració de l’Associació de voluntariat de Protecció Civil de Breda. 
- Cedir, si estan disponibles, 50 taules i 300 cadires. 
- Permetre accés a dos punts de llum al Pavelló poliesportiu municipal de Breda.  
- Demanar un arc inflable al Consell Comarcal de la Selva  

 
 
Quart. Compatibilitat de les ajudes 
 
La subvenció de l’Ajuntament de Breda serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, 
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 
 
Tanmateix l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total de l’activitat a desenvolupar. 
 
L’entitat beneficiària haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent. 
 
 
Cinquè. Justificació de la subvenció  
 
El beneficiari haurà de justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels 
objectius previstos en aquest conveni de conformitat amb l’article 30 de la Llei 38/2003. 
 
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar que es troba 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 
 
El compte justificatiu que acrediti el compliment de l’objecte de la subvenció es presentarà en el 
termini màxim de 30 dies a comptar des del moment de finalització de les activitats objecte de la 
subvenció concedida, i, en tot cas, com a màxim fins a 15 de desembre de cada anualitat, i haurà 
d’estar signada per qui n’ostenti la representació legal. 
 
El compte justificatiu estarà format per: 
 
a) Una memòria d’actuacions, justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades, dels resultats obtinguts i de les 
desviacions esdevingudes respecte als resultats previstos. 
 
b) Una memòria econòmica, que contingui una relació numerada de les despeses realitzades, 
ordenada per partides pressupostàries, juntament amb els justificants de pagament corresponents, 
així com el pressupost total de les activitats subvencionades mitjançant un quadre d’ingressos i un 
altre de despeses en els quals les quantitats finals han de coincidir, i/o tenir un saldo negatiu respecte 
als ingressos. 



 

 
L’import total dels ingressos, no superarà el total de les despeses necessàries per a la realització de 
l’activitat, en els termes establerts a l’article 19.3 de la Llei 38/2003. 
 
A més, l’entitat beneficiària haurà de presentar: 
a) Programes detallats i pressupost total desglossat de les activitats realitzades. 
b) En cas d’adquisició de material s’haurà d’aportar la factura detallada  
c) Certificat del compliment de la finalitat. 
 
Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent. 
 
 
Sisè. Reintegrament  
 
L’Ajuntament de Breda procedirà a la denegació del reconeixement de la subvenció o si s’escau al 
seu reintegrament en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, a més dels següents:  
 
a) incompliment de la justificació o una justificació insuficient. 
b) incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament. 
c) incompliment de les restants obligacions del conveni o qualsevol altre prevista a la normativa de 
subvencions que sigui aplicable.  
 
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el Capítol II del Títol II de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Respecte a la possibilitat o modificació o anulació de la subvenció, s’estarà al que disposa el RD 
887/2006 de 21 de juliol i la normativa concordant. 
 
El control financer de la subvenció es regirà per allò establer en el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional catorzena de la 
mateixa llei.  

 
 
Setè. Reconeixement i pagament de la subvenció 
 
L’Ajuntament reconeixerà l’obligació de pagament i formalitzarà el pagament en el termini màxim de 
60 dies a comptar des de la complerta justificació de la subvenció.  
 
En cas que l’entitat beneficiària no justifiqui degudament les despeses de l’activitat, objecte de la 
subvenció, es procedirà a la revocació total o parcial de la mateixa.  
 
 
Vuitè. Vigència i durada del conveni 
 
El conveni serà vigent a partir de l’aprovació definitiva de l’expedient de concessió, i la seva durada 
serà per les anualitats 2021 i 2022.  
 
 
Novè. Publicitat  
 
Per fer efectiu el principi de transparència en l’activitat pública, entès com una obligació a càrrec de 
l’Ajuntament de facilitar de manera pro activa informació sobre dades i continguts de diversa 
naturalesa, i en compliment del disposat als articles 14 i 15 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el Portal de Transparència 
de l’Ajuntament hi haurà de constar la informació referent al conveni de col·laboració així com de la 
subvenció.  
 
 
Desè. Règim jurídic  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i en la seva normativa de desenvolupament. 
 



 

Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les 
parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, signat electrònicament 
a un sol efecte, i s’obliguen a complir-lo bé i fidelment.” 
 
 
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. 
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. 
Reglament General de Subvencions, publicat en el BOP número 35 de 22 de febrer de 2016 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020 - 2023 
Article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per 
delegació del Ple, l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i Ocisport Serveis Esportius 
SL que regula la concessió de subvenció nominativa per la realització de dues curses de resistència, 
amb diferents recorreguts, amb sortida i arribada a la població de Breda. 
 
Segon.- Sotmetre el conveni a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte 
a l’E-tauler.  
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ  IMPORT  

2021 341.4800201 700,00 € 

2022 341.4800201 700,00 € 

Total autoritzat 1.400,00 € 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa beneficiària i als serveis comptables de la corporació, pel 
seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-president de la Corporació per tal que una vegada el conveni sigui 
aprovat amb caràcter definitiu formalitzi els documents que siguin necessaris a l’efecte de l’execució 
dels precedents acords.  
 
Resultat: Retirat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar l'Addenda del Conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i 
especialitzats dels municipis de la comarca de la Selva per a l'any 2021 
 
Antecedents 
 
El Ple de la corporació, del dia 1 de febrer de 2021, va confirmar la delegació de l’exercici de les 
competències per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats a favor del Consell Comarcal 
de la Selva i aprovar el conveni de delegació de les competències entre l’Ajuntament de Breda i el 
Consell Comarcal de la Selva proposat per l’ens supramunicipal. 
 
En data 14 d’abril de 2021, amb registre E2021001575, el Consell Comarcal ha fet tramesa de 
l’Addenda econòmica 
 



 

El Consell Comarcal de la Selva presta als municipis de la comarca de la Selva menors de 20.000 
habitants els següents serveis socials: 

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

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

 
Per tal de coordinar, realitzar i establir el finançament d’aquests serveis el Consell Comarcal de la 
Selva i els ajuntaments de la comarca formalitzen anualment les addendes al Conveni Marc amb la 
definició dels serveis que es presten, la contraprestació econòmica que correspon a cada part i totes 
les altres característiques que configuren la seva prestació. 
 
Vista la proposat d’Addenda i finançament dels serveis socials, el secretari-interventor interí ha emès 
un informe de fiscalització favorable. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 15 de juny 
de 2019. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya i disposicions complementàries. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’Addenda al Conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i 
especialitzats al municipi de Breda per a l’any 2021 en els termes en què figura en l’expedient amb la 
redacció que ha continuació es recull: 
 
ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I 
ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE BREDA PER A L’ANY 2021 
 
Introducció 
 
L’article 31, apartat segon, de la llei 12/2007 estableix que el consell comarcal supleix als municipis de 
menys de 20.000 hab. en la titularitat de les competències em matèria de serveis socials. Aquesta 
delegació es concreta en la signatura periòdica del “Conveni de delegació de competències entre 
l’ajuntament i el consell comarcal de la Selva per a la prestació dels serveis socials bàsics i 
especialitzats”. 
 
Aquestes competències en matèria de serveis socials es poden dividir en: 
 
Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el Servei d’Ajuda 
al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social. 
 
Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), el 
SAI LGTBI, el servei d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el servei d’integració 
en famílies extenses (SIFE), el pla d’acció comunitària per a la inclusió social (PLACI), el servei de 
transport adaptat (TA) i els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS). 
 
Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En alguns serveis també hi ha 
aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa. 
 



 

El municipi de Breda, amb la previsió de despesa que al final s’especifica, rep els serveis socials 
següents : 
 
Primer. Serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva 
 
1. Serveis Socials Bàsics 
 
Equip Bàsic d’Atenció Social 
 
L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials, educadors/es socials i 
un suport administratiu. Està regulat en el document “Addenda pel manteniment de la vigència per al 
2021 del contracte programa 2016-2019”, en l’apartat relatiu a la fitxa 01 de professionals dels equips 
bàsics. 
 
Es prestaran els serveis a les dependències que tingui establertes l’Ajuntament de dilluns a divendres. 
Les tasques d’aquest equip inclouen: 
 
Permanències i visites al despatx i al domicili. Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi. 
Reunions professionals 
Treball derivat de les gestions. 
Gestió de tots els recursos i prestacions. 
 
Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals. 
L’ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics d’aquest servei 
sempre i quan assumeixi el total cost de la mateixa. 
 
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social) 
 
El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència així com a 
d’altres col·lectius amb dificultat social i/o famílies vulnerables. L’accés a aquest servei requereix 
l’informe favorable de l’equip d’atenció social primària i es regula per l’ordenança vigent P-11 del 
Consell Comarcal de la Selva. 
 
El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves sol·licituds. El Consell 
Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a l’Ajuntament pel seu coneixement i el 
finançament que correspongui (34% del cost). 
 
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència) 
 
Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la sol·licitud i els 
tràmits d’acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència i segons 
el seu Pla Individual d’Atenció els hi correspon un número determinat d’hores de servei. El servei 
queda regulat també per l’actual ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Servei de Teleassistència a Domicili (TAD) 
 
És un servei d’atenció preventiu i de proximitat, orientat a persones en situació de risc per diferents 
factors: edat, solitud, fragilitat o dependència. A través d’aquest servei es garanteix que les persones 
usuàries puguin ser ateses les 24 hores del dia de manera immediata a través d’una ajuda tècnica 
(telealarma). 
 
Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els propis usuaris. El 
servei queda regulat per l’ordenança vigent P-12 del Consell Comarcal de la Selva. 
 
2. Serveis socials especialitzats 
 
Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA 
 
Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es presta des dels 
equips d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen a fer valoracions i actuacions dels 
infants en situació de desemparament, de 0 a 18 anys, així com el seguiment i el tractament de les 
seves famílies. 
 



 

També dona suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions especialitzades, 
aplica mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar i fa el seguiment, tractament i avaluació 
de les mesures de protecció. 
 
Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) 
 
Es realitza un seguiment acurat dels acolliments oferint suport i assessorament a les famílies i als 
infants. Es realitza un treball d’acompanyament als acollidors i també es reforça la xarxa social que 
els envolta. Es tracta de garantir al menor el desenvolupament de la seva personalitat, així com 
cobrir les seves necessitats a nivell físic, psíquic i emocional. 
 
Pla de Dones de la Selva 
 
Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i Assessorament a les 
Dones de la Selva (SIAD). Atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència 
masclista. Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere. Atenció d’acollida 
d’urgència 
 
Servei SAI LGTBI 
 
Servei d’atenció integral LGTBI en defensa dels drets de les persones lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals. Atenció, orientació i assessorament personal. 
 
Pla d’acció comunitària per a la inclusió social (PLACI) 
Suposa la fusió dels plans d’inclusió social i els serveis comunitaris. S’impulsen accions formatives, 
de prevenció i de foment de la igualtat d'oportunitats. Es prioritza el treball inclusiu, transversal, 
integral i coordinat amb els agents socials del municipi, intervenint des de la vessant comunitària. 
 
Es despleguen serveis d’acollida a persones immigrades de manera mancomunada, formació 
lingüística, coneixements laborals i de la societat catalana dins el marc jurídic que es desprèn de 
l'aplicació del Decret 150/2014 de 18 de novembre. També forma part de l’acollida disposar d’un tècnic 
d’acollida per atendre les persones nouvingudes en aquells municipis on les necessitats ho 
requereixin, sempre vinculat a la disponibilitat pressupostària. Les funcions d’acollida i integració del 
Servei de Primera Acollida es desenvolupen en el marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 
2014-2020 i estan cofinançades pel Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007) tenint en 
compte la pròrroga per a l’any 2021. 
 
Servei de Transport Adaptat (TA) 
 
El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones discapacitades i/o 
amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels transport ordinari. La prestació d’aquest servei 
està subjecta a la disponibilitat pressupostària. Queda regulat per l’ordenança vigent P-10 del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
3. Altres programes 
 
Programa Benestar i Comunitat de DIPSALUT 
 
És un programa finançat per Dipsalut de la Diputació de Girona. És un programa que gestionem des 
del 2013 per a tots els municipis de la comarca de manera mancomunada i amb la col·laboració de les 
entitats Creu Roja i Càritas. Actualment es treballa amb taules territorials en les quals hi participen 
entitats i serveis dels municipis per generar accions en benefici de persones en risc d’exclusió. 
 
Segon. Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la Selva en el 
municipi 
 
1. Activitats vinculades al PLACI. 
 
L’Ajuntament es compromet a cedir les instal·lacions, autoritzacions i permisos necessaris. Posarà a 
disposició del Consell Comarcal de la Selva un espai a l’Ajuntament per a la formació i 
desenvolupament d’activitats en el marc de l’acollida de persones immigrades, com poden ser 
accions formatives d’alfabetització, coneixement de l’entorn o coneixement laboral, quan se li sol·liciti. 
Per la seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats que es programin en el marc 
dels programes d’Accions d’Acollida d’Immigrants, tècnics d’acollida, i accions vinculades a 
programes comunitaris. 



 

 

2. Servei SIAD 
 
A nivell més específic i no com a servei obligatori, sinó complementari, s’ofereix un servei d’atenció 
psicològica especialitzat que consisteix en un suport terapèutic a llarg termini, per a dones 
empadronades en el municipi, que ho puguin precisar en un determinat moment. El preu de partida 
d’aquest servei s’ha establert a partir del càlcul de preu/h., corresponent a un tècnic superior del 
Consell Comarcal de la Selva, més desplaçaments. L’Ajuntament abonarà les quantitats que es 
detallen al quadre resum annex al present document. 
 
3. Servei SIS 
 
Inclou diferents línies de treball en l’àmbit socioeducatiu: Servei de suport a les famílies amb infants 
de 0-3 anys en situació de risc, Servei d’Atenció diürna, Servei d’intervenció amb famílies amb infants 
en situació de risc (0-17 anys), Servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de 
risc (16-17 anys) i Servei d’Intervenció socioeducativa itinerant. 
 
És un servei que té com a model de finançament la proporció de 66% a càrrec de la Generalitat i 34% 
a càrrec dels ens locals. L'import que consta a l’addenda correspon a aquesta condició. 
 
Per aquest 2021 disposarem d'un equip interdisciplinari que actuarà de manera itinerant per tota la 
comarca. La seva dedicació a cada municipi tindrà en compte el volum de població i la problemàtica 
detectada. 
 
Tercer: Finançament dels serveis 
 
Serveis Socials Bàsics 
 
El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte Programa aprovat anualment. El 34% 
l’aporten els Ajuntaments de la següent manera: 
 

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

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

- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos. Els usuaris 
aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament. 
Teleassistència 
 
L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari queda establerta a l’ordenança P- 12. 
 
Serveis Socials Especialitzats 
 
La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostària determinada. Es basa en uns 
barems econòmics de costos, els quals finança al 100% del valor dels barems. El cost real dels 
serveis pot ser major i se n’ha de fer càrrec el Consell Comarcal de la diferència. L’Ajuntament, com a 
receptor d’aquest servei, pot col·laborar econòmicament per al sosteniment o ampliació d’aquests 
serveis. 
 
Transport Adaptat 
 
Es finança per les aportacions del Contracte Programa de la Generalitat, els propis usuaris del servei i 
per l’aportació de l’Ajuntament d’origen i/o veïnatge dels usuaris. A la present addenda hi figura un 
import orientatiu calculat a partir d’una previsió d’ús realitzada d’acord al nombre d’usuaris al 
tancament de l’exercici anterior. El cost real dependrà dels usuaris que finalment facin servir el 
transport. Mensualment s’envia a l’Ajuntament una factura amb la relació d’usuaris i el cost econòmic 
per a l’ajuntament. Aquest cost s’obté de la aplicació de l’ordenança fiscal del Consell Comarcal de la 
Selva núm. P-10. 
 
Copagament de quota pels usuaris, si s’escau. 
 
Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament pels serveis de SAD social, 
de SAD dependència, transport adaptat i teleassistència. 
Despeses indirectes per a la gestió dels serveis 
 



 

La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva en concepte 
d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, personal administratiu, desplaçaments i 
anàlegs. 
 
La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels serveis prestats i 
amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents serveis. 
 
Quart: Vigència 
 
En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el Conveni Marc de 
delegació de competències formalitzat per les parts i allò que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 
d’octubre de Serveis Socials de Catalunya i disposicions complementàries. 
 
Cinquè: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 
 

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL APORTACIÓ ANY 2021 

QUOTES FIXES  

Treballador Social 16.771,73 € 

Educador social 11.188,92 € 

Suport administratiu 3.746,26 € 

QUOTES VARIABLES*  

SAD Social 10.499,65 € 

SAD dependència 14.097,38 € 

Servei teleassistència 2.070,57 € 

TOTAL BÀSICS 58.374,51€ 

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

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS* APORTACIÓ ANY 2021 

Transport adaptat 4.151,18 € 

Servei SIAD 2.673,00 € 

Servei SIS 2.760,00 € 

TOTAL ESPECIALITZATS 9.584,18€ 

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

APORTACIONS DEL CONTRACTE PROGRAMA ANY 2021 PER 
JUSTIFICAR 

APORTACIÓ ANY 
2021 

Accions Programa Benestar i Comunitat 3.000,00€ 

TOTAL 3.000,00€ 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa estimada de 67.958,69 euros amb càrrec a l’aplicació 231 
22799 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Acceptar l’aportació de 3.000,00€ per l’any 2021 i comprometre el finançament de les 
accions objecte del Programa de Benestar i Comunitat. 
 
Quart.- Notificar al Consell Comarcal de la Selva el present acord, fent tramesa de l’Addenda 
degudament signada. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

8.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció del programa PT15 a DIPSALUT pels costos 
salarials dels socorristes de les piscines 
 
Antecedents 
El dia 23 de març de 2021 s’han publicat, al BOP de Girona núm. 56, les bases específiques 
reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de 
titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). 
 
El dia 19 d’abril de 2021 s’ha publicat, al BOP de Girona núm. 73, la convocatòria del servei de 
socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a l’any 2021 (Pt15). 
 
Aquesta convocatòria té per objecte donar suport als ajuntaments de les poblacions que disposen de 
piscines de titularitat i/o gestió municipal, que requereixen de la presència del servei de socorrisme, 
segons la normativa vigent. Atès que les actuacions de salvament i socorrisme garanteixen la 
seguretat dels usuaris de les piscines d’ús públic. Els serveis de socorrisme, juntament amb les 
infraestructures i els recursos humans necessaris per a la gestió adequada de les piscines són factors 
que fan que augmenti la seguretat de les piscines. 
 
El període subvencionable comprèn de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 de setembre de 2021. 
 
Per l’execució del servei de socorrisme de les piscines municipals s’ha contractat a l’empresa 
OKTITANS SL, amb CIF B17849597, per un import de 16.109,94€. 
 
Segons s’estableix en la convocatòria els municipis amb una població entre 1.501 i 5.000 habitants 
se’ls pot concedir una subvenció màxima corresponen al 80,00% de l’import pressupostat, 
corresponent a costos salarials (7.502,23€). 
 
Legislació aplicable 
Bases específiques reguladores de la subvenció per al finançament de servei de socorrisme a les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona (Pt15). 
Convocatòria del servei de socorrisme ales piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal, per a 
l’any 2020 (Pt15). 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 
 
Resolc: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 6.001,78€, corresponents al 80% als costos salarials (7.502,23€) 
de la depesa total de la corporació en servei de socorrismes per les piscines municipals 2021, pel 
finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la 
demarcació de Girona (Pt15). 
 
Segon.- Tramitar la sol·licitud segons estableixen les bases i en el termini que s’hi estableix, que 
finalitza el 13 de maig de 2021. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar la concessió d’un ajut personal 
 
Antecedents 
 
En data 20 d’abril de 2021, amb registre E2021001738, s’ha sol·licitat un ajut personal per fer front a 
les despeses de trasllat a centre formatiu per adults. 
 
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 i l’informe que consta en l’expedient, es justifica suficientment, la concessió 
d’un ajut personal. 
 
Legislació aplicable 
 
Reial Decret 887/2006, de 214 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
Articles 7.m), 11, 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 personal de 125,00€ amb càrrec a l’aplicació 231 4800000 del pressupost 
de despeses de 2021. 
 
Segon.- Fer efectiu el pagament al número de compte presentat per la persona interessada. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables i als serveis socials de la 
Corporació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
10.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
10.1.- Aprovació del calendari de vacances del personal laboral brigada de serveis 
 
Antecedents  
 
Presentada la proposta de vacances per part del personal laboral de Brigada de Serveis. 
 
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),  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el calendari de les vacances segons quadre següent, amb el ben entès que poden 
ser modificades per la corporació si ho requerís el servei. 
 
Permisos dies hàbils 
 
Alberto González Lanchazo 

Dies Núm. 

Del 16 al 29 d’agost 10 dies 

Del 20 de setembre al 3 d’octubre 10 dies 

2 dies gaudits el 2020 2 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Jordi Moncayo Sánchez 

Dies Núm. 

Del 5 al 18 de juliol 10 dies 

Del 13 al 17 de setembre 5 dies 

9 i 10 de desembre 2 dies 

Del 27 al 31 de desembre 5 dies 

TOTAL 22 dies 

 



 

Francisco Aguilera Clement 

Dies Núm. 

Del 21 de juny al 4 de juliol 9 dies 

Del 18 d’octubre al 4 de novembre 13 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Juan Diaz Martín 

Dies Núm. 

Del 19 de juliol a l’1 d’agost 10 dies 

Del 4 al 17 d’octubre 9 dies 

7, 9 i 10 de desembre 3 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Susana Solano Siaka 

Dies Núm. 

Del 9 al 22 d’agost 10 dies 

Del 2 al 14 de novembre 9 dies 

TOTAL 19 dies 

 
Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement.  
 
Tercer.- Qualsevol modificació proposada pels administratius ha de comptar amb el vist i plau de 
l’alcalde.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.2.- Aprovar un 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 APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Pintar les 
instal·lacions de 
la piscina 
municipal 

45442110-
1 

342_2120003 79301724R 
Carles 
Alsina 
Terradas 

1.823,00€ 21% 2.205,83€ 

 
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  
 
 
10.3.- Acceptar la subvenció concedida per l'adquisició de llibres i diaris destinats a 
biblioteques 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de 15 de març de 2021 va aprovar la sol·licitud d’un ajut per a l’adquisició 
de llibres i de diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 
2021. 
 
En data 21 d’abril l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va resoldre les sol·licituds presentades 
concedint, provisionalment, a l’Ajuntament de Breda la quantitat de 2.000,00€ per a l’adquisició de 
llibres i de diaris destinats a biblioteques. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.000,00€ concedida per a l’adquisició de llibres i de diaris 
destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 2021. 
 
Segon.- Notificar aquesta acceptació expressa a l’òrgan concedent, juntament amb la resta de 
documentació que preveuen el punt 12 de les bases generals i el punt 8 de les beses específiques. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a la Biblioteca de 
Breda pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per dur a terme aquests 
acords.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  



 

10.4.- Acceptar la subvenció concedida per l'adquisició de novetats editorials en català o en 
occità 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2021 va aprovar la sol·licitud d’un ajut per a l’adquisició 
de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del sistema de lectura pública de 
Catalunya per a l’any 2021. 
 
En data 21 d’abril de 2021 l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va resoldre les sol·licituds 
presentades concedint, a l’Ajuntament de Breda, la quantitat de 4.000,00€ per a l’adquisició de 
novetats editorials en català o en occità. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 4.000,00€ concedida per a l’adquisició de novetats editorials en 
català o en occità destinades a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya per a l’any 
2021. 
 
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 i a la Biblioteca de 
Breda pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquests acords.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
10.5.- 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/2021/274 11/03/2021 1 210092 2.705,08 B55135644 ELECTRÒNICA GIRONA 2012, S.L. 132 62901 

2 F/2021/455 11/04/2021 1 000786 2.618,10 B17829581 J.VIÑAS MAGATZEM CONSTRUCCIO, SLU 1532 21000 

3 F/2021/509 16/04/2021 21001081 560,96 A58486739 
GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL, 
S.A. 171 21400 

4 F/2021/529 19/04/2021 6/2021 5.395,11 40950224N ILLA PLA. LLUÍS 1531 21000 

5 F/2021/534 22/04/2021 2021-04331 782,01 B17580804 GIROCOPI, S.L. 920 22000 

6 F/2021/542 26/04/2021 5577 582,42 J17050808 AUTO TALLER COMAS 171 21400 

        12.643,68         

 
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.  
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  
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 12.643,68 
euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- Precs i preguntes 
 
No s’escau. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament. 
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