
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 24 DE MAIG DE 2021 

 
Identificació de la sessió: 
Núm. JGL2021000021  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 24 de maig de 2021 
Hora d’inici: 20:40 h 
Hora de fi: 21:20 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, 3ra Tinenta Alcalde 
 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 
Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Jose Fernando 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 10 i 17 de maig de 2021. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea de Cultura 
 
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 

Pressupost deshumidificador 
Museu Josep Aragay 

45331210-1 333 6320000 
Josep Manel 
Sanchez 
Marmolejo 

43674480X 684,00€ 21% 827,64€ 

 
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 els contractes menors d’obres de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de l’obra, que incorpora un pressupost d’una empresa 
suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui mitjançant un 
contracte menor. 
 
La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  
 
Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 



 
 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors d’obres que es relacionen a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen: 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Substitució cablejat enllumenat 
públic c/ Montseny 

45316000-
5 

165_21000 B62145503 Electricitat Boquet, SL 2.349,81 21% 2.843,27 

Pintar OAC 
45442180-
2  

920_21200 79301724R 
ALSINA TERRADAS, 
CARLES 

1.875,00 21% 2.268,75 

 
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 els contractes menors de subministraments 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 els contractes menors de subministraments que es relacionen a continuació i 
autoritzar i disposar (AD) les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen: 



 
 
 
 
CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

5 suports per senyals 
de carrers 

34942100-3 1532_21000 B17387051 Nasillard, SL 972,95 21% 1.177,27 

5 suports per senyals 
de carrers 

34942100-3 1532_21000 B58495656 MODFU, SL 967,50 21% 1.170,68 

 
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’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del 
servei de gestió d’alarmes dels edificis municipals 
 
Antecedents  
 
L’Ajuntament de Breda té la necessitat de disposar d’un servei de gestió i manteniment dels sistemes 
d’alarmes dels edificis municipals. 
 
S’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que 
comprèn les condicions jurídiques, econòmiques i administratives que serviran de base per contractar 
el servei i també les característiques i condicions que han de regir la prestació del servei. 
 
Es proposa licitar el servei preveient un contracte de durada de dos anys més dos anys de pròrroga 
opcional, amb un preu estimat de 7.550,40 € (IVA exclòs). 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat abreujat en el qual tot 
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte.  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa 
s'atendrà a un únic criteri d'adjudicació: el preu.  
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 



 
 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de gestió i manteniment dels sistemes 
d’alarmes dels edificis municipals, (CPV79711000-1), mitjançant procediment obert procediment 
simplificat abreujat, i convocant la seva licitació. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques que regira el contracte de serveis. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació i el Plec que ha de regir el 
procediment de licitació, perquè durant el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació, puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
Quart.- Aprovar l’expedient de despesa plurianual a càrrec de les següents anualitats i imports 
màxims:  
 

 ANUALITAT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2021 323.2130002 i 333.21300 786,50€ 

2022 323.2130002 i 333.21300 1.573,00€ 

2023 323.2130002 i 333.21300 786,50 € 

 
S’autoritza la despesa per l’any 2021 a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades i 
s’assumeix el compromís de consignar el crèdit pressupostari adequat i suficient pels exercicis 2022 i 
2023.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Aprovar la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2021 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local reunida en data 15 de febrer de 2021 va aprovar l'Oferta Publica 
d'Ocupació de l’Ajuntament de Breda per a l'any 2021. 
 
L’Oferta d’Ocupació va ser publicada en el DOGC Núm. 8360 - 9.3.2021. 
 
Vist que s’ha constatat la necessitat de modificar els procediments de selecció i provisió de 
determinats llocs de treball a fi i efecte de permetre els processos d’estabilització que preveu la 
legislació pressupostaria de l’Estat i assolir una major simplificació i agilització dels procediments de 
selecció de personal, es proposa establir un procediment d’estabilització d’ocupació temporal pel lloc 
de treball d’administratiu/va C1 (CD-16) que s’adscriu a les funcions de comptabilitat i recursos 
humans, i fixar el concurs com a sistema de selecció dels llocs de treball d’educadora i auxiliar de 
l’Escola Bressol assimilats al subgrup C2. 
 
Vist que els esmentats llocs de treball estan pendents de ser convocats i proveïts de forma definitiva, 
és procedent tramitar una modificació puntual de l’Oferta Pública d’Ocupació Pública aprovada per a 
l’any 2021.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 53.1.h) i 285 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els articles 91 i 21.1.g) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Els articles 69 i 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
Els articles 56 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 



 
 
 
Article 19.U.9 de la Llei 6/20218 de 3 de juliol, que aprova els pressupostos generals de l’Estat de 
l’any 2018. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública de l’Ajuntament de Breda per a l'any 
2021, que té per objecte modificar el sistema de selecció i provisió dels següents llocs de treball:  
 

PERSONAL FUNCIONARI 
 
Escala d'Administració General: 
 
GRUP/ 
SUBGRUP 

TITULACIÓ 
 

DENOMINACIÓ 
 

VACANTS 
(*) incorporada 
d’una OPO anterior 

SISTEMA DE SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C1 (CD-
16) 

Batxillerat o 
tècnic 
 

Administratiu/va, adscrit a 
funcions de comptabilitat i 
RRHH.  
 

1 * Concurs-oposició / procés d’estabilització 
d’acord amb l’article 19.U.9 de la Llei 
6/20218 

 
PERSONAL LABORAL 

Serveis Generals: 
 
CATEGORIA 
LABORAL 
(assimilada) 

TITULACIÓ 
DENOMINACIÓ 
 

VACANTS 
 

SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C2 (CD-16) 
Graduat en Educació 
Secundaria Obligatòria 

Educadores Escola 
Bressol 

2 Concurs  

C2 (CD-12) 
Graduat en Educació 
Secundaria Obligatòria 

Auxiliar de l’Escola 
Bressol 

1 Concurs  

 

Segon.- Que es publiqui a la seu electrònica i en el Tauler d'anuncis, i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Que es remeti copia a l'Administració General de l'Estat i a la Direcció General de 
l'Administració Local de Catalunya. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Aprovar la justificació i autoritzar el pagament de la subvenció del primer quatrimestre del 
2021 a l'Escola de Música Güell 
 
Antecedents  
 
La Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2020 aprova el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament Breda i la Sra. Anna Maria Pons Güell, representant de l’Escola de Música Güell, per 
regular la incentivació de la formació musical dels ciutadans de Breda. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i 
l’empresa Escola de Música Güell per a la realització de l’activitat de formació de música a favor dels 
ciutadans de Breda. 
 
En el marc d’aquest conveni l’Escola es compromet a: 

 
a. Organitzar i gestionar, sota el seu risc i ventura, l’activitat de formació d’especialitats musicals 

durant el curs escolar 2020/2021 i si s’escau la pròrroga, durant el curs escolar 2021/2022. 
 
b. Mensualment aportarà la documentació acreditativa del nombre exacte de bonificacions de 

preu aplicades a les persones empadronades a Breda, i el nom de les persones beneficiades. 
  
c. Informar a l’Ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible. 
 
d. Buscar recursos econòmics per cobrir les despeses de les activitats programades. 



 
 
 

 
e. Indicar en els tríptics, cartells i altra documentació i material utilitzat en el desenvolupament 

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

 
f. A participar en actes i/o activitats programades per l’Ajuntament, prèviament decidits de comú 

acord.  
 
g. A tractar les dades de caràcter personal en estricte compliment del que determina la legislació 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
h. A fer complir la normativa vigent pel que fa al Certificat negatiu del Registre de Delinqüents 

sexuals, de tot el personal que tingui relació amb menors d’edat.  
 
i. Els beneficiaris quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l’article 14 i 

concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
j. Complir amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet , entre d’altres, a aportar una subvenció nominativa 
màxima de 5.000,00 euros a càrrec del pressupost municipal a repartir entre les anualitats 2020 i 
2021 de la següent manera: 

 

2020 1.700,00€ 

2021 3.300,00€ 

 
La subvenció cobrirà part de la quota mensual dels alumnes empadronats a Breda que realitzin, entre 
l’1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021, les següents disciplines: 

 Instrument 

 Cant 

 Coral 

 Pedagogia musical 

 Llenguatge musical 

 Altres que es considerin d’interès.  
 
Els criteris per a la seva determinació són els següents: 
 

- Per a una activitat: 50% del preu mensual.  
- Per a dues activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per tres activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per llenguatge musical + instrument: 50% de les dues activitats  

 
L’Ajuntament liquidarà i pagarà l’import resultant de la subvenció directament a l’Escola a raó del 
número d’alumnes empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades.  
 

En data 10 de maig de 2021 l’Escola comunica la relació d’alumnes empadronats a Breda que 
han assistit a l’escola els mesos de gener a abril, amb el detall següent: 

 
Relació d’alumnes empadronats a Breda a gener 2021 

 

ALUMNAT  MATÈRIA COST 50% 

Juan Carlos García Catilli DNI 46660985B 45 min. instrument 75 37,5 

Antonio Josue Sousa Especial Y 5950369G 1 hora instrument 100 50 

Andrea Martín Blanco DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Isabel Blanco Barruel DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Jofre Oliveras i Fernández DNI 46691471E 45 min. instrument 75 37,5 

Maria Maymí Arnau DNI 20876091A 30 min. instrument 50 25 

     

  TOTAL: 450€ *225€ 

 
*Aquest mes s’ ha començat durant la segona quinzena, per aquest motiu només cobrarem el 50%. 

 



 
 
 

Com que només s’ha cobrat el 50% a l’alumnat es proposa el pagament per part de la 
corporació local del 50% 

112,50€ 

 
Relació alumnes empadronats a Breda a febrer 2021 

 

ALUMNAT  MATÈRIA COST 50% 

Juan Carlos García Catilli DNI 46660985B 45 min. instrument 75 37,5 

Antonio Josue Sousa Especial Y 5950369G 1 hora instrument 100 50 

Andrea Martín Blanco DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Isabel Blanco Barruel DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Jofre Oliveras i Fernández DNI 46691471E 45 min. instrument 75 37,5 

Maria Maymí Arnau DNI 20876091A 30 min. instrument 50 25 

     

  TOTAL: 450€ 225€ 

     

 
Relaciò alumnes empadronats a Breda a març 2021 

 

ALUMNAT  MATÈRIA COST 50% 

Juan Carlos García Catilli DNI 46660985B 45 min. instrument 75 37,5 

Antonio Josue Sousa Especial Y 5950369G 1 hora instrument 100 50 

Andrea Martín Blanco DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Isabel Blanco Barruel DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Jofre Oliveras i Fernández DNI 46691471E 45 min. instrument 75 37,5 

Maria Maymí Arnau DNI 20876091A 30 min. instrument 50 25 

     

  TOTAL: 450€ 225€ 

 
Relació alumnes empadronats a Breda a abril 2021 

 

ALUMNAT  MATÈRIA COST 50% 

Juan Carlos García Catilli DNI 46660985B 45 min. instrument 75 37,5 

Antonio Josue Sousa Especial Y 5950369G 1 hora instrument 100 50 

Andrea Martín Blanco DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Isabel Blanco Barruel DNI 46054520X 45 min. instrument 75 37,5 

Jofre Oliveras i Fernández DNI 46691471E 45 min. instrument 75 37,5 

MariaMaymí Arnau DNI 20876091A 30 min. instrument 50 25 

     

  TOTAL: 450€ 225€ 

 
Pel que s’acredita suficientment les bonificacions percebudes per alumnes empadronats a Breda. 
 
El Pla estratègic de Subvencions 2020-2022 de l’Ajuntament de Breda contempla la possibilitat 
d’atorgament de subvencions directes relacionades amb l’ensenyament.  
 
Consten en l’expedient un informe favorable de l’Alcaldia i de fiscalització prèvia amb observacions 
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  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada per l’Escola de Música Güell pel número d’alumnes 
empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades els mesos de gener a abril de 2021.  



 
 
 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament (O) de 787,50 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
326 4800000 del pressupost 2021.  
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Aprovar la convocatòria de subvencions pel finançament del Programa de reactivació del 
comerç de Breda 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2020, va acordar 
inicialment les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
El Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de març de 2021, va aprovar inicialment la 
modificació de les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
La proposta de modificació de Bases s’ha sotmès a informació pública per un termini de vint dies 
hàbils, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la província i al tauler i a l’e-tauler d’anuncis de la 
corporació i per referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Emès certificat per la secretaria intervenció municipal conforme no s’han presentat reclamacions o 
suggeriments, en l’esmentat termini, es considera aprovada, definitivament, la modificació de les 
bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
Informat per part de la secretaria intervenció municipal s’ha redactat la Convocatòria de subvencions 
pel finançament del Programa de reactivació del comerç de Breda en els termes següents: 
 

“Exp. X2021000509 
 

Convocatòria de subvencions pel finançament del Programa de reactivació del comerç de 
Breda 

 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva pel finançament del Programa de reactivació del 
comerç de Breda d’acord amb les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del 
comerç de Breda publicades al BOP de Girona, número 70, del 14 d’abril de 2021. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 7.500,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 4311 4800402 Subvenció per a la promoció del comerç local. 
 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’1 de juny de 2021 i finalitzarà el 31 d’agost del 
mateix. 
 
Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones 
interessades a la pàgina web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació prevista en 
les bases específiques, si s’escau, a través de l’ETRAM  
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=076). 
 
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica 
admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-
fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/. 
 



 
 
 
En el cas de persones físiques també podran presentar les sol·licituds de manera presencial a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada al Cr. Nou, 3 Bxs. de Breda, amb prèvia sol·licitud de cita 
trucant al 972 870 012 ext. 0. 
 
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada: 
 

- Si la sol·licitud reuneix els requisits que s’estableixen en les bases reguladores des de l’OAC 
la persona sol·licitant quedarà inscrita en el registre de sol·licituds acceptades, per ordre de 
validació. 

- Si la sol·licitud no reuneix els requisits que s’estableixen, es requerirà a la persona sol·licitant 
per a què, en un termini màxim de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents 
preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix 
de la seva petició. 

 
Només es podrà presentar una sol·licitud per persona, en cas contrari, únicament es tindrà en compte 
la primera sol·licitud presentada i no s'admetran la resta de sol·licituds. 
 
4. Import de les subvencions 
L’import de les subvencions és de 30,00€ per cadascuna de les 250 targetes. 
 
5. Àmbit temporal 
Les targetes tindran validesa fins a realitzar la despesa de 30,00€, que com a molt tard caldrà fer 
abans del 31 de desembre de 2022. 
 
6. Criteris de valoració 
A la recepció de les sol·licituds es comprovarà: 
 

- Edat de la persona sol·licitant (només opten a la subvenció les persones majors de 16 anys). 
- Que els tiquets de compra i/o factures aportades acreditin despeses efectuades en 

establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda. 
 

7. Termini de resolució, notificació i justificació 
El procediment de concessió de les subvencions, regulades en aquesta línia, serà el de sorteig públic, 
un cop finalitzat el període de sol·licitud. 
 
A cada sol·licitud validada se li assignarà un número, a efectes de procedir al repartiment de les 
targetes. 
 
El sorteig públic determinarà el número a partir del qual, de manera consecutiva, s'adjudicaran les 
targetes moneder als inscrits que tinguin assignats els números en qüestió.  
 
Esgotat el període de 3 mesos per sol·licitar la targeta, iniciat el dia 1 de juny de 2021, la corporació 
disposarà d’1 mes pel desenvolupament del sorteig i la notificació, a les persones que en resultin 
beneficiàries. 
 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Girona, en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma 
potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l’Alcaldia de la corporació, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la concessió. 
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i en el lloc web de l’Ajuntament i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG 
juntament amb l’extracte.” 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 



 
 
 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
Bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la Convocatòria de subvencions pel finançament del Programa de reactivació del 
comerç de Breda pel 2021, en els termes establerts en els antecedents. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 7.500,00 euros amb càrrec al pressupost d’enguany a l’aplicació 
pressupostària 4311 4800402 Subvenció per a la promoció del comerç local. 
 
Tercer.- Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença l’1 de juny de 2021 i 
finalitza el 31 d’agost del mateix. 
 
Quart.- Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis als taulers d’anuncis físic i electrònic 
de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la Base Nacional de Datos de 
Subvenciones.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- Aprovar el projecte del casal de lleure jove 2021 de Breda 
 
Antecedents 
 
Des de l’Àrea de Joventut es proposa l’organització d’un Casal Jove que es presenta com una 
proposta de lleure educatiu destinada a joves de 12 a 16 anys de Breda durant les vacances d’estiu, 
amb l’objectiu d’oferir opcions d’oci i donar continuïtat al projecte de l’Espai Jove en aquest període.  
 
Durant els mesos de vacances d’estiu els infants i joves, especialment els menors de 16 anys, 
disposen de moltes hores lliures. Després d’un any de conviure amb la situació pandèmica i el 
distanciament social, des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Breda es creu important i 
necessari recuperar l’ús de l’espai públic i la vida a l’aire lliure, i oferir opcions de lleure i trobada en 
aquest període de desescalada ja que: 
 

- L’àmbit del lleure educatiu permet treballar valors i actituds com la cohesió de grup, el treball 
en equip, la participació, l’autonomia i l’empoderament. Aquests aspectes creiem que són 
fonamentals per a que els i les joves puguin afrontar la vida amb més eines i habilitats 
personals i socials. 

- Després d’un any i uns mesos de distanciament social com a conseqüència de la pandèmia 
del COVID-19, es valora com a prioritat poder oferir als i les joves de Breda espais adequats i 
segurs de lleure, de relació entre iguals i on poder respondre a les seves necessitats d’oci 
fent especial èmfasi a la diversió! 

 
La proposta Lleure Jove 2021 inclou activitats on es farà especial èmfasi en l’educació en valors, la 
participació juvenil i la el lleure com a espais d’aprenentatge i cohesió de grup. 
 
El projecte Lleure Jove es durà a terme principalment a l’Espai Jove, als equipaments de la via 
pública, zones verdes i a la piscina municipal (aquest darrer segons evolució de la pandèmia i 
disponibilitat per torns) i també sortides fora de municipi i una acampada d’una nit.  
 
Els objectius són: 
 

- Donar continuïtat al projecte educatiu de l’Espai Jove durant les vacances d’estiu. 
- Oferir una proposta d’oci atractiva i que estigui adaptada a la situació derivada de la 

pandèmia COVID-19. 



 
 
 

- Oferir un espai des d’on atendre les necessitats emocionals dels i les joves derivades de la 
situació de crisi de salut global a partir de les habilitats per la vida, especialment pel que fa al 
lleure. 

 
Amb un pressupost d’ingressos i despeses 
 

Concepte € 

Contractació d’una persona monitora de lleure 760,17€ 

Contractació pòlissa - assegurança d’accidents personals 120,00€ 

Material activitats 200,00€ 

Piscina municipal de Breda (subvencionat per l’Ajuntament) 0,00€ 

Escalada rocòdrom Hostalric 60,00€ 

Paintball (10x22) 220,00€ 

Sortida a la platja de Malgrat de Mar (transport és 11,2 € x 22)* 246,40€ 

Acampada terreny Els Oms (Can Massaguer): lloguer tendes, pensió completa 
(sopar, esmorzar i dinar), menjador, piscina, lavabos (26,5€ x 22 x 1 nit)* 

583,00€ 

Material de seguretat i higiene (Gel hidroalcohòlic, mascaretes...) 0,00€ 

Tasques de neteja i desinfecció 0,00€ 

Total despeses 2.189,57€ 

Inscripcions 20x50€ (segons nombre d’inscripcions màxim)* 1.000,00€ 

Despesa final 1.189,57€ 

 
*El lloc d’acampada pot variar segons disponibilitat del lloc.  
*Inscripcions 20 joves x 50€ (pot variar segons nombre d’inscripcions fetes). 
 
Segons projecte redactat per la tècnica de Joventut i la dinamitzadora de l’Espai Jove, amb el 
vistiplau del regidor de Joventut, i informat per part del secretari-interventor interí de la corporació. 
 
Legislació aplicable 
 
Article 71 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 7.2 i 13.1.f) Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. 
Article 153 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 
Articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el projecte d’un Casal Jove, del 5 al 16 de juliol de 2021, entès com una activitat de 
lleure que es presta en el marc de les polítiques de joventut dins el municipi i la seva organització. 
 
Segon.- Aprovar el pressupost màxim previst en l’execució del projecte 2.189,57€. 
 
Tercer.- Iniciar l’expedient per aprovar l’establiment de preus públics que han de finançar el cost de 
l’activitat per part dels usuaris del servei.  
 
Quart.- Requerir als serveis de joventut que iniciïn el procediment d’inscripció i a la vista dels usuaris 
inscrits proposin la contractació dels serveis que s’escaiguin per portar a terme el projecte.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 
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.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'Àrea de Festes 
 
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, 26, 29.8 i 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic.  
De conformitat amb l’article 25.1 de la LCSP, els contractes d’interpretació artística i espectacles 
tenen la consideració de privats.  
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes 
específiques, per la LCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament 
les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat, segons 
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es regeixen 
per el dret privat.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar els contractes menors de serveis que es relacionen 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 

Concert de 
Waikiki 

92312130-
1 

338-
2260906 

B65758427 
ACTURA 12 
SL 

1.100,00€ 21% 1.331,00€ 

 
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  
 
 
 



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

Direcció i coordinació de seguretat 
projecte consolidació claustre 

71248000-
8 

151_6270000  43671728H 
Santi Prat 
Gual 

3.700,00e 777,00€ 4.477,00€ 

 
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  
 
 
11.0.- Precs i preguntes 
 
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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