
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2021000051 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de desembre 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 d’Alcaldia 

 
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 JGL2021000049 i 
JGL2021000050 

 
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 9 i 13 de desembre de 2021. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
2.0.- Aprovar l’addenda econòmica de l’any 2022 del Conveni marc de col·laboració per al 
desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies" 

 
Antecedents 
 

Des de l’any 2010 s’està desenvolupant el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, consensuat 
entre diferents administracions locals. Aquest projecte és una iniciativa de desenvolupament local del 
territori que s’estructura al voltant d’un itinerari que connecta els diferents municipis (des del 

Montseny fins el mar) seguint els cursos fluvials de la Tordera, la riera d’Arbúcies i d’altres afluents.  
 
Els diferents municipis que participen en la iniciativa ja han realitzat diverses actuacions del  projecte a 

través de convenis i acords subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva. Entre elles, la redacció 
d’una memòria valorada de les actuacions d’adequació i senyalització de l’itinerari, la definició i 
registre de la marca “TOURDERA” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i la creació de la imatge 

gràfica i del manual de senyalització de la ruta. 
 
Per tal d’executar el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i per tal d’afavorir el 

desenvolupament econòmic entorn d’aquesta iniciativa, és necessari impulsar l’adequació dels 
itineraris, la promoció turística, i la creació i comercialització de productes turístics, en col·laboració 
amb els diferents agents públics i privats del territori.  

 
És per això que el Consell Comarcal de la Selva s’ha encarregat de la gestió de les actuacions 
realitzades fins al moment dins del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i que disposa dels 

mitjans, l’equip tècnic i l’expertesa necessària per continuar portant a terme aquesta gestió, a través 
del Servei de creació, gestió, manteniment i promoció de rutes que actualment ja gestiona més de 
870 km d’itineraris. 

 



 

Per tal de continuar amb les tasques iniciades es va signar un conveni de col·laboració, aprovat pel 
Ple de la corporació en sessió del 28 de gener de 2019, per al desenvolupament del projecte “Ruta de 
la Tordera i riera d’Arbúcies” vigent de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2022.  

 
Pel desenvolupament de les tasques establertes en el marc del conveni per l’any 2022 i els costos 
que se’n deriven, des del Consell es proposa l’aprovació d’una addenda econòmica al conveni marc.  

 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia per part de secretaria intervenció.  
 

Legislació aplicable 
 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL). 
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats 
del sector públic local. 

Acord de Ple de la Diputació de Girona de data 20 de març de 2018 pel que s’aproven els requisits 
bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable als ens 
locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern dels Ens Locals  de la 

província de Girona. 
Acord de Ple de de l'Ajuntament de Breda de 23 de juliol de 2018 pel qual s’aprova l’adhesió a l’acord 
adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 

70 de 11 d’abril de 2018, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern. 

Capítol VI, arts. 47 a 53, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula 
els convenis, definició i tipus, requisits i eficàcia, etc.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació 

dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el document amb els annexos 1 i 2 del Conveni de col·laboració amb el Consell 

Comarcal de la Selva per al desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies", en 
els termes següents: 
 

ANNEX 1. TASQUES A DESENVOLUPAR EN EL MARC DEL CONVENI DURANT L ’ANY 2022  
 
I. COORDINACIÓ GENERAL I RECERCA DE FINANÇAMENT 

 
- Coordinació tècnica de l’execució general del projecte  
- Supervisió i homogeneïtzació dels criteris d’utilització de la marca TOURDERA  

- Supervisió i coordinació de problemàtiques en el traçat: modificacions de traçat, conflictes amb 
propietats, problemes de senyalització, redacció de projectes, etc.  
- Recerca de finançament i coordinació de la redacció de projectes  

 
II. COORDINACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA RUTA 
 

- Realització de dues inspeccions anuals de tota la ruta i emissió d’informes per als gestors del 
manteniment  
- Coordinació i supervisió del manteniment de la ruta amb l’entitat que en realitzi les actuacions  

- Manteniment del Sistema d’Informació Geogràfica de la ruta: trams i senyal ització  
 
III. PROMOCIÓ DEL PROJECTE 

 
- Manteniment del contingut de la pàgina de la pàgina web: afectacions, modificacions de traçat, 
avisos, apartat activitats, etc.  

- Manteniment del contingut del blog: redació d’articles d’interès i d’articles d’actua litat de la ruta.  
- Enviament periòdic de newsletters a la base de dades de mailing.  
- Dinamització de l’exposició itinerant TOURDERA.  

- Creació de continguts i gestió dels perfils a les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram).  
- Realització de press trip especialitzat.  
 

IV. ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA CREACIÓ, PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’ACTIVITATS I 
PRODUCTES TURÍSTICS 
 

- Assistència tècnica als ajuntaments per a la promoció d’activitats vinculades a la ruta TOURDERA .  



 

- Desenvolupament de directori d’empreses dins la pàgina web.  
- Organització de trobades per a empresaris interessats en participar en la creació i estructuració de 
producte turístic.  

- Realització de bloc trip especialitzat. 
 
ANNEX 2. COST PER A L’ANY 2022  

 
L’import a satisfer per l’Ajuntament es composa d’un cost fix i d’un cost variable que es calculen com 
segueix:  

Cost fix = 100€/mes = 1.200€  
Cost variable1= habitants * 0,11€ (amb un topall màxim de 2.500€)  
Cost variable2= quilometratge * 50€ (amb un topall màxim de 700 €)  

 
Segon.- Autoritzar la despesa de 1.851,32€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 432 - 4650000 del 
pressupost municipal per l’any 2022.  

 
Es subordina l'autorització i la disposició de la despesa al fet que el pressupost de 2022 disposi de 

crèdit suficient i sigui aprovat amb caràcter definitiu.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 

 
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.  



 

 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'Esports 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de subministrament, que incorpora un pressupost d’una 

empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 
 

La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros i els d’obra 
que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 

d'execució del pressupost. 
 
El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 

consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 
 

En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administrat ius qualificats 

de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 
Legislació aplicable  

 
Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 

disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Material 
esportiu 

374 00000-
2 

342 
6320000 

B65929747 
Prodiur 
Sports SL 

13.532,33€ 21% 16.374,12€ 

 
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 l’inici de l’expedient de  contractació del servei de redacció dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 1 “Marcel·lí Trunas”, 
mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos 

criteris d’adjudicació, i convocant la seva licitació. 
 
Antecedents  

 
Els serveis tècnics municipals, mitjançant informe, han fet constar que correspon a l’Ajuntament 
l’execució de les obres d’urbanització i també la redacció de la reparcel.lació del PAU 1 “Marcel·lí 

Trunas, que el planejament vigent preveu que es desenvolupi mitjançant la modalitat cooperació.  
 
Una vegada compromeses i fetes efectives les quotes urbanització que han finançar les despeses de 

redacció de projectes d’urbanització i reparcel.lació, i davant la manca de mitjans propis de 
l’Ajuntament per redactar-los, cal contractar aquest servei al mercat.  
 

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. 
 
En data 15 de desembre de 2021, s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars que comprèn les condicions jurídiques, econòmiques i administratives que serviran de 
base per contractar el servei i també el Plec de Prescripcions Tècniques que detalla les 
característiques i condicions que han de regir la prestació del servei. 

 
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat 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 varis criteris d'adjudicació. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient per part 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 l’esmentat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei de redacció dels projectes de 
reparcel·lació i urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 1 “Marcel·lí Trunas”, mitjançant 

procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris 
d’adjudicació, i convocant la seva licitació. 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 

que regiran el contracte de serveis. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació i els Plecs que han de regir el 

procediment de licitació, perquè durant el termini de quinze dies naturals, des de l’endemà de l’última 
publicació, puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.  
 

Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa de 15.972,00 euros a càrrec de l’aplicació 151.6270002 
Projecte carrer Marcel.lí Trunas en la que es preveu crèdit pressupostari adequat i suficient dins el 
pressupost de l’any 2021. 

 



 

Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i als propietaris de 
les finques afectades pel projecte.  
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

5.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 

 
5.1.- Aprovar la convocatòria, amb caràcter d’urgència del procediment de selecció d’un/a 
operari/a de la brigada municipal de serveis de manteniment mitjançant un concurs de mèrits i 

amb caràcter interí.  
 
Antecedents de fet  

 
La regidoria de Governació, serveis i manteniment ha informat de la necessitat de proveir 
interinament i amb caràcter d’urgència el lloc de treball d’operari/a de serveis de manteniment de la 

brigada municipal que actualment resta vacant. 
 
El lloc de treball a proveir és correspon amb el de la Fitxa 25.3 de la Relació de llocs de treball 

aprovada pel Ple de data 29 de novembre de 2021. 
 
Les tasques assignades a aquesta plaça són les pròpies i genèriques d'un operari de Brigada 

municipal que es corresponen amb les detallades a l’esmentada fitxa 25 de la Relació de llocs de 
treball.  
 
Concretament la missió del lloc de treball és mantenir les instal·lacions, edificis i equipaments 

municipals. 
 
I les funcions són les següents: 

 
- Realitzar els treballs vinculats a la construcció, reparació, manteniment d’obres en general, neteja i 
àmbits propis de brigada tant a la via pública com a les instal·lacions i dependències municipals. 

 
- Participar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de 
mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament d’actes i esdeveniments.  

 
- Encarregar-se de la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de tenir-los 
disponibles en els terminis previstos. 

 
- Conduir el vehicle assignat per al trasllat del personal, material o eines necessàries per al 
desenvolupament dels treballs. 

 
- Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel  
desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.  

 
- Prestar suport polivalent a l’equip de serveis municipals quan sigui necessari, així com realitzar els 
treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.  

 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament  
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de 

protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts  la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 
 

 
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitz ativa 
establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació 
laboral/funcionarial amb la Corporació. 

 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes o requerides per l'autoritat i 
vinguin determinades per les necessitats del servei.  

 



 

Per realitzar aquestes tasques es requereix d’un empleat amb una formació mínima equivalent a la 
categoria AP (certificat d’escolaritat) segons la plantilla de personal, no obstant s’ha de valorar 
formació reglada o complementaria relacionada amb el lloc de treball.   

Així doncs el procediment de selecció hauria de valorar coneixements i formació sobre manteniment 
d’espais públics i equipament, concretament sobre materials de construcció, logística, paleteria, 
lampisteria, fontaneria, jardineria, prevenció de riscos i salut laboral i formació en vehicles i 

maquinària especialitzada. 
D’acord amb la plantilla de personal de l’Ajuntament aprovada per a l’any 2022, hi ha una plaça, avui 
vacant, dotada pressupostàriament.  

 
La provisió definitiva d’aquesta plaça s’ha de realitzar pels procediments reglamentaris d’acord amb 
allò que estableixi l’Oferta Pública d’Ocupació, no obstant per raons del servei es fa necessari i urgent 

proveir l’esmentat lloc de treball mitjançant un contracte d’interinatge.  
 
A la vista d’aquestes necessitats es proposa que s’inic iï un expedient de selecció de personal per 

proveir interinament el lloc de treball vacant a la plantilla de personal.  
 
Es proposa tramitar un procediment de concurs de mèrits, mitjançant un tràmit de convocatòria a 

través dels mitjans de publicitat i difusió locals, així com l’Etauler.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció amb observacions.  

 
La Junta de Govern té la competència delegada per aprovar les convocatòries de personal.  
 

Legislació aplicable  
 
Articles 21.1.g), 91, 100 i 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.  
 

Articles 291 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.  
 

Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic (EBEP).  
 

Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre.  
 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals.  
 

Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública.  
 

Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en el 
processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de 
Catalunya.  

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la  consideració de la Junta de Govern per a la seva 
aprovació els següents acords: 

 
Primer.- Convocar amb caràcter d’urgència, el procediment de selecció d’un/a operari/a de la brigada 
municipal de serveis de manteniment mitjançant un concurs de mèrits.  

 
El lloc de treball es correspon amb el definit a la fitxa 25.3 de la Relació de Llocs de Treball.  
 

El règim jurídic i les condicions del contracte seran les següents:  
 
- Règim jurídic: laboral temporal  

 
- Tipus de contracte: interí  
 

- Tasques: les pròpies i genèriques d'un operari de Brigada municipal de manteniment,  segons es 
defineix a la fitxa 25 de la Relació de llocs de treball.  
 

- Jornada complerta de 40 hores setmanals. 



 

 
- Horari de servei: de dilluns a divendres a distribuir segons necessitats dels servei, amb els 
descansos preceptius; i diumenges quan es requereixi per raó del servei. Les hores de treball 

realitzades els festius seran compensades mitjançant hores de descans.  
 
- Data inici prevista: 15 de gener de 2022  

 
- Data finalització: fins a la provisió definitiva de la plaça pels procediments reglamentaris establerts 
per l’Oferta Pública d’Ocupació. 

 
- Categoria. assimilat al subgrup AP-10  
 

- Complement específic: 439,44 euros/mensuals. 
 
- Retribució total bruta en còmput anual (aprox.): 17.800,00 euros  

 
Segon.- La selecció es farà a mitjançant una convocatòria pública a través de l’E -tauler i pel mitjans 
de publicitat i difusió locals (XS) a la qual s’hi podrà presentar qualsevol interessat que reuneixi els 

següents requisits:  
 
- Certificat d’escolaritat.  

 
- Permís de residència i de treball.  
 

- Tenir complerts els 18 anys.  
 
- Disposar de coneixements assimilats al nivell A1 bàsic de català.  
 

- Estar en possessió del carnet de conduir tipus B.  
 
Una vegada rebuts els currículums personals, els serveis municipals faran una valoració de mèrits i si 

s’escau una entrevista personal, a fi de proposar la contractació a favor de la persona que 
motivadament es consideri més idònia per realitzar les funcions que corresponen al lloc de treball.  
 

Els criteris de selecció orientatius són els especificats a la Fitxa 25 de la RLLT:  
 
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions.  

- Materials de construcció. 
- Logística. 
- Lampisteria / Fontaneria. 

- Prevenció de riscos i salut laboral. 
- Formació en vehicles i maquinària especialitzada 
- Experiència com a operari/ària de brigada a l’administració pública i/o al sector privat  

 
A l’entrevista personal que es realitzarà per funcionaris públics d’igual o superior categoria, es podran 
valorar altres criteris rellevants per la prestació de serveis, ja sigui disponibilitat horària plena per 

poder prestar serveis extraordinaris fora de la jornada ordinària i/o caps de setmana, o formació 
complementaria que sigui també rellevant.  
 

Tercer.- Fer pública la convocatòria de selecció de personal a l’E-tauler. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada d’un màxim de 22.100,00 euros a càrrec de les 

aplicacions pressupostaries 171_13000 i 171_16000 del pressupost de l’any 2022.  Condicionar la 
disposició de la despesa al fet que el pressupost de l’any 2022 sigui aprovat amb caràcter definitiu.  
 

Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució als serveis comptables i de RRHH de la corporació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 



 

5.2.- Aprovació inicial del projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de l’escola 
Montseny 
 

Antecedents  
 
Dins de la voluntat del consistori d’actualitzar i legalitzar les instal·lacions elèctriques de l’escola 

Montseny de Breda, es va aprovar per Junta de Govern de data 1 de març de 2021 l’encàrrec al 
Consell Comarcal de la Selva de la redacció del projecte de legalització de les instal·lacions 
elèctriques de l’escola Montseny de Breda. 

 
En data 14 de desembre de 2021 RE núm. E2021005740, els serveis tècnics del Consell Comarcal 
de la Selva, han presentat el projecte. 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 234 i 235 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. 
 

Els articles 8, 15,16, 24, 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).  
 

Article 33 de 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 inicialment el projecte de legalització de las instal·lació elèctrica de l’institut escola 
Montseny de Breda, que té un pressupost d’execució per contracte de 38.890,15 euros (IVA inclòs).  

 
Segon.- Sotmetre el projecte d'obres a informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC i en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament, a fi i efecte que qualsevol persona interessada pugui al·legar el que cregui convenient.   
 
En cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés, 

sense perjudici que l’aprovació definitiva del projecte es faci pública en el  BOP i en el DOGC i en 
tauler d’anuncis de la corporació.  
 

Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.3.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de Governació 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, 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 direc tament 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 es tracta d’una 
contractació anticipada a càrrec del pressupost 2022, que disposa de consignació pressupostària 

suficient 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 qualifi cats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 

Legislació aplicable  
 
Articles 16.3.b), 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’a dopció dels següents acords:  

 
Primer.- Adjudicar de forma anticipada a càrrec del pressupost 2022, el contracte menor de 
subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i disposar (AD) la despesa amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIO CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Llicencia Drag 2022 

Informes Servei de 
Policia 

48000000-
8 

 

132 22199  
 

B65001893 
Dragclic 
SL 

1.986 413.28 2.381,28 

 
Es condiciona la disposició de la despesa al fet que el pressupost de despeses de l’exercici 2022 

sigui aprovat amb caràcter definitiu, incloent el crèdit adequat i suficient.  
 
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  
 
 

5.4.- Aprovar la justificació i autoritzar el pagament de la subvenció parcial 2021 a l'Escola de 
Música Güell 
 

Antecedents  
 
El Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord 

pel que es concedia d'una subvenció nominativa i el conveni que la regula, per incentivar la formació 
musical dels Ciutadans de Breda 
 

El conveni estableix que en cas de pròrroga aplicable pel curs escolar 2021/2022, l’Ajuntament 
consignarà en el pressupost de despeses dels exercicis 2021 i 2022, els següents imports.  
 

2021 1.700,00€ (suplement) 

2022 3.300,00€ 

 

La Junta de Govern Local, de 21 de juny de 2021 va aprovar una pròrroga pel curs 2021-2022 del 
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. 

 
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. 
 

La subvenció cobrirà part de la quota mensual dels alumnes empadronats a Breda que realitzin, entre 
l’1 de setembre de 2021 i el 30 de juny de 2022, 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 14 de desembre de 2021 l’Escola comunica la relació d’alumnes empadronats a Breda que 
han assistit a l’escola el mes de desembre, amb el detall següent: 
 

Relació d’alumnes empadronats a Breda a desembre 2021 
 

Alumne/a DNI/NIE Instrument TOTAL 50% 

Juan Carlos García Catilli 46660985B Guitarra 100,00 € 50,00 € 

Antonio Josue Sousa Especial Y5450369G Guitarra i Llenguatge 130,00 € 65,00 € 

Jofre Oliveres I Fernández 46691471E Guitarra 100,00 € 50,00 € 

María Maymi Arnau 45547243K 30min Piano i Llenguatge 80,00 € 40,00 € 

Martí Carrillo Aira 43444820M Piano i Llenguatge 130,00 € 65,00 € 

Adrià Illa Font 45828630A Piano i Llenguatge 100,00 € 50,00 € 

Andrea Martin Blanco 46054520X Cant i Llenguatge 100,00 € 50,00 € 

Isabel Blanco Barruel 46054520X Piano i Llenguatge 100,00 € 50,00 € 

   840,00 € 420,00 € 

 
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 tècnic i de fiscalització prèvia per part de secretaria-intervenció. 
 

Legislació aplicable  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 
Article 125.2.a) i c) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals.  

 
Articles 183 i següents del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals  

 
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 setembre a novembre de 
2021.  

 
Segon.- Reconèixer l’obligació de la depesa de 420,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 326 
4800000 del pressupost 2021, a favor de la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a 

representant l’Escola de Música Güell 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu 

coneixement i als efectes pertinents. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a l’Escola de Música Güell recordant que el conveni estableix, 
entre d’altres que: 

 
1. En el marc d’aquest conveni l’Escola es compromet a: 

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. 

 

3.  El pagament de les subvencions es farà cada dos mesos, a mode de bestreta, una vegada 
l’Escola hagi acreditat i justificat la realització de la formació, la identitat dels alumnes 
empadronats a Breda i els pagament efectuats per aquests. La justificació s’haurà de realitzar 

abans de les següents dates 20 d’octubre, 20 de desembre, 20 de febrer, 20 d’abril i 30 de 
juliol. 

 

4.  El present conveni, un cop signat per les parts, entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2020 i 
serà efectiu durant tot el curs escolar que finalitzarà el 30 de juny de 2021. El període de 
vigència es fixa inicialment en un curs escolar però podrà ser prorrogat per acord de les parts 

en un curs escolar més, finalitzant, en aquest cas, en data 30 de juny de 2022.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.5.- Aprovar el reconeixement d'una indemnització a favor de J.G.S per les despeses 

efectivament suportades per realitzar l'inventari de la col·lecció de Jaume Fàbrega  
 
Antecedents 

 
El Sr. Jaume Fàbrega ha donat a l’Ajuntament de Breda la seva col·lecció d’objectes de terrissa i 
ceràmica.  

 
Per poder acceptar aquesta donació, cal que l’Ajuntament faci la recollida i l’inventari inicial d’aquests 
objectes als efectes de determinar la seva vàlua.  

 
La regidoria de Cultura i Patrimoni ha proposat que les tasques de recollida i inventari les realitzi el 
veí de Breda, Sr. J.G.S atès que té el coneixement i l’expertesa suficient per fer-ho i també la 

disponibilitat.  
 



 

Una vegada finalitzades les tasques de recollida i inventari de 225 objectes de la col·lecció per part 
del Sr. J.G.S, aquest ha demanat ser indemnitzat per les despeses efectivament suportades, que 
inclou 18 hores de dedicació.  

 
Vist que el total a indemnitzar són 407,80 euros, la regidoria de Cultura i Patrimoni entén que es 
tracta d’una col·laboració de bon veïnatge no subjecte al règim laboral ni mercantil, i per tant proposa 

que l’Ajuntament reconegui aquesta despesa en concepte d’indemnització de part de les despeses en 
que ha incorregut el Sr. J.G.S.  
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia amb observacions.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar el reconeixement d'una indemnització de 407,80 euros a favor de J.G.S per les 
despeses efectivament suportades per realitzar l'inventari de la col·lecció de Jaume Fàbrega.  

  
Segon.- Autoritzar, disposar i reconeixer la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
334.2260902 del pressupost 2021, i autoritzar el pagament efectiu.  

 
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 

Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
5.6.- Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de serveis 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat del servei, 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 

Manteniment 

parallamps 2021 
45312310.3 920.22799 B08325482 

QUIBAC 

SL 
453,63 95,26 548,89 

 
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  

 
 
5.7.- Aprovar contracte menor d'obres 

 
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 

Canalització de dos 

baixants per aigües 
pluvials de la marquesina 
del Camp de futbol 

45212221-
1 

342 
6320000  

79301783Z 

Juan 

Antonio 
Ramos 
Rodriguez 

3.200 672 3.872 

 

Segon.- Una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la factura i es tramiti, si s’escau, el seu 
pagament. 
 



 

Tercer.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  
 
Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.0.- Precs i preguntes 
 

No s’escau 
 
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte que 
en quedi constància degudament, la qual signa el/la president amb mi. 
 

Signat electrònicament. 
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