
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000012 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 de març de 2022 

Hora d’inici: 20:40 h 
Hora de fi: 21:00 h 
Lloc: Despatx d’Alcaldia 

 
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/per la secretari/ària 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 JGL20220000010 i 

JGL20220000011, de 7 i 14 de març, respectivament.  
 
Per part de l’Alcaldia es dona lectura de l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de la 

Junta de Govern Local JGL20220000010 i JGL20220000011, de 7 i 14 de març. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 

 
2.0.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Breda en relació amb el Projecte de 

Servei Comunitari 
 
Antecedents 

 
Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el 
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria, 

com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei Comunitari esdevé 
un model, en el qual l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dona sentit a 
l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s a 

millorar-lo, amb la qual cosa es promou l’educació en valors i el compromís cívic.  
 
Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Breda volen afavorir la rea lització d’accions 

de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de secundària obligatòria, al llarg de la 
seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici 
actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  

 
Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que 
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.  

 
Que les dues parts estan interessades a col·laborar en aquest Projecte i, per tot això, es reconeixen 
la capacitat mútua per actuar i acorden formalitzar un conveni de col·laboració de caràcter 

interadministratiu. 
 



 

Fonaments de dret 
 
Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions publiques de Catalunya.  
 
Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
Apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari és de caràcter obligatori.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Breda en relació amb el Projecte de Servei 

Comunitari, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 
“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

Departament d’Educació i l’Ajuntament de Breda en relació amb el Projecte de Servei 
Comunitari. 
 

Reunits Per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la senyora, Pilar Marés 
De las Heras, directora del centre IE Montseny de Breda, nomenada amb data 1 de setembre de 
2021 i que actua en l’exercici de les facultats delegades per Resolució EDU/1189/2020 , de 28 de 

maig (DOGC 4.6.2020).  
 
Per part de l’Ajuntament de Breda, el senyor, Dídac Manresa Molins, que n’és alcalde , amb NIF 
45548071K , i que actua en virtut de les seves competències.  

 
Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per formalitzar aquest conveni, 
 

Exposen  
 
Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el 

compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria, 
com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei Comunitari esdevé 
un model, en el qual l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dona sentit a 

l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s a 
millorar-lo, amb la qual cosa es promou l’educació en valors i el compromís cívic.  
 

Que l’apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari és de caràcter obligatori.  
 

Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Breda volen afavorir la realització d’accions 
de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de secundària obligatòria, al llarg de la 
seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici 

actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que 

combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.  
 
Que les dues parts estan interessades a col·laborar en aquest Projecte i, per tot això, es reconeixen 

la capacitat mútua per actuar i acorden formalitzar el present conveni, de conformitat amb les 
següents. 
 

Clàusules  
 
Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament 

d’Educació i l’Ajuntament de Breda per desenvolupar el projecte de Servei Comunitari.  
 
Segona. Els participants en el projecte de Servei Comunitari són alumnes de tercer o quart d’ESO, 

degudament autoritzats pels pares o tutors legals. Els i les alumnes poden col·laborar amb l’entitat 
sense que aquesta col·laboració comporti més obligacions que les que consten en aquest conveni. 
L’alumnat no ha de rebre cap mena de retribució econòmica o contraprestació, ni ha d’assumir 

responsabilitats pròpies de l’entitat.  



 

 
Tercera. L’Ajuntament de Breda es compromet al següent:  
 

 - Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte.  
 
- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de secundària obligatòria que participi en el projecte, per al 

desenvolupament del Servei Comunitari.  
 
- Col·laborar i coordinar-se amb els i les professionals dels centres educatius que actuïn com a 

responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats.  
 
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.  

 
 - Difondre les pràctiques de referència que es facin.  
 

Quarta. El Departament d'Educació es compromet al següent:  
 
- Dissenyar i planificar el projecte.  

 
- Aportar els centres educatius que participin en el projecte.  
 

 - Dissenyar, coordinar i assumir la formació als centres educatius, agents educatius i entit ats 
implicats d’aquesta proposta educativa.  
 

- Fer el seguiment i valoració de l’actuació.  
 
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat participant per tal d’obtenir el màxim 
d’efectivitat en les activitats. 

 
 - Difondre les pràctiques de referència que es portin a terme 
 

Cinquena. Totes les parts han de fer constar la col·laboració del Departament d'Educació i 
l’Ajuntament de Breda, en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a terme tant en 
actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 

 
 Sisena. L’alumnat que fa les activitats de Servei Comunitari està cobert per l’assegurança escolar en 
cas d’accident en l’entitat o in itinere. 

 
 L’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya  cobreix els 
possibles danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat 

feta per l’alumnat.  
 
L’entitat col·laboradora on l’alumnat presta el Servei Comunitari ha de disposar obligatòriament d’una 

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els danys que es puguin causar com a 
conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de la instal·lació i mitjans materials que 
s’utilitzin durant el desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest conveni.  

 
Setena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  

 
Vuitena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per cap de les parts.  
 

Novena. Aquest conveni és vigent per un període de quatre anys des del moment de la seva 
signatura. Pot prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys addicionals, si així ho acorden de manera 
expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència.  

 
Desena. Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, 
així com els plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió de seguiment, 

integrada pel director o directora del centre educatiu i un representant de l’entitat, que resoldran els 
problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. Així mateix aquesta comissió ha de 
conèixer els possib les casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per 

cadascuna de les parts i n’ha establir les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.  



 

 
Onzena. Les parts es comprometen que el respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en 
l’execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor i, 

concretament, el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament 
civil.  

 
Dotzena. Són causes de resolució del conveni les especificades a l’article 51.2 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  

 
Tretzena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui 
sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 

interpretació, modificació, efectes, resolució i compliment del conveni que no puguin ser resoltes 
d’acord amb els mecanismes de seguiment, vigilància i control que es crea a la clàusula novena, 
s’han de resoldre per la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa 

l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 
 

I, perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest conveni.  
 
Per delegació, Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig (DOGC 4.6.2020) “ 

 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Institut Escola Montseny, juntament amb la signatura del conveni.  

 
Tercer.- Trametre una còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya als efectes de donar compliment allò que disposa l’article 309.1 del ROAS  
 

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

 
 
3.0.- 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 2022 
 
Antecedents  

 
El Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2021, va aprovar el conveni de 
delegació de competències per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats entre 

l'Ajuntament de Breda i el 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. 

 
Per a l’any 2022 la Generalitat ha concretat nou Contracte Programa que s’extendrà fins l’any 2025, 
que suposa una continuïtat dels serveis existents i l’ampliació de noves iniciatives i millores a 

desenvolupar en els propers anys. 
 
El Consell Comarcal de la Selva presta als municipis de la comarca de la Selva menors de 20.000 

habitants (art. 31, apartat 2 de la llei 12/2007) els següents serveis socials:  
 

a) Serveis Socials Bàsics, els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS), el Servei d’Ajuda al Domicili 

(SAD), el Servei de Teleassistència (TAD) i els Ajuts d’Urgència Socials (AUS) 
 

b) 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).  

 
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 proposta d’Addenda i finançament dels serveis socials, el secretari-interventor 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 26 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 Tex t 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 2022 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, I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT AL MUNICIPI DE BREDA PER A L’ANY 2022 
 

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 en matèria de serveis  
socials bàsics i especialitzats, i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. 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, i altres programes relatius al benestar social i politiques 
d’igualtat”. 

 
Aquestes competències es materialitzen en els següents serveis socials i programes:  
 

 
de les 

tecnologies de suport i cura (TAD). 

 
 

cioeducativa no residencial per a infants i adolescents (SIS).  

i a l’Adolescència (SEAIA). 
 

 

gent per a dones que es troben en situació de violència i per als  
seus fills i filles. 

dones, Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i atenció 

psicològica. 
 

tiques d’igualtat en el treball. 

 
e, migracions i refugi. 

 

Tots aquests serveis i programes 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 i usuàries mitjançant preu públic o taxa. 

 
El municipi de Breda, amb la previsió de despesa que al final s’especifica, rep els serveis  
socials i programes següents: 

 



 

Primer. Serveis i programes que es presten des del Consell Comarcal de la Selva 
 
Equips Bàsics 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 “Contracte Programa 2022-25”, en 

l’apartat relatiu a la fitxa 1 de professionals dels  equips bàsics d’atenció social. 
 
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 a les dependències del servei i a 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.  
 

Serveis d’Atenció Domiciliària: Servei d’Ajuda al 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).  

 
Serveis d’Atenció Domiciliària: Servei d’Ajuda al 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. 
 

Serveis d’Atenció Domiciliària: 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/es. El servei queda regulat per l’ordenança vigent P-12 del Consell Comarcal de la 

Selva. 
 
Ajuts d’Urgències Socials (AUS) 

 
Els AUS estan destinades per cobrir despeses essencials i pal·liar necessitats bàsiques:  
necessitats puntuals d’alimentació, higiene personal i altres necessitats bàsiques.  

 
Els AUS sobre pobresa energètica van dirigits a atendre les despeses derivades dels 
subministraments bàsics de la llar: llum, aigua i gas. 

 
Actuacions en matèria d’accessibilitat 
 

Les actuacions en matèria d’accessibilitat plantegen l’objectiu d’assolir una major accessibilitat  
que garanteixi la igualtat d’oportunitats, una millor autonomia personal i la no discriminació de 
les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 

 
Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (SIS) 
 

El SIS la Selva està format per un equip multidisciplinar format per professionals de l’àmbit de 



 

la psicologia, pedagogia, educació i treball social; destinat a atendre les necessitats 
socioeducatives i psicoemocionals dels infants i adolescents en situació de risc; així com 
l’atenció, acompanyament i intervenció amb les seves famílies. És un servei itinerant, on l’equip 

de professionals, es desplaça per tota la comarca per atendre als menors i famílies en el seu 
municipi Les línies que caracteritzen la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents, del SIS la Selva, són els següents: 

 
Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc 
 

Servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors/es, tutors/es o guardadors/es amb infants  
de 0 a 3 anys en situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un 
adequat desenvolupament integral i benestar dels i les infants i per la permanència amb la seva 

família. 
 
Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc 

 
Servei d’intervenció socioeducativa dirigit a facilitar el suport necessari a les famílies perquè 
puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant, mitjançant el treball 

individual o en grup, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a 
capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc. 
 

Així mateix, a la comarca de la Selva, també existeix en alguns municipis el Servei d’atenció  
diürna, conegut anteriorment com a Centres Oberts. Aquest servei, és un servei diürn 
preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el 

desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i  
l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el  
treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.  
 

Servei Especialitzat 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 i les infants i adolescents en situacions de risc social i 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. 
 
És un servei delegat de la Generalitat als Consells Comarcals. 

 
Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) 
 

Es realitza un seguiment acurat dels acolliments oferint suport i assessorament a les famílies i 
infants i adolescents. Es realitza un treball d’acompanyament a les acollidores i acollidors, i 
també es reforça la xarxa social que els envolta. Es tracta de garantir al i la menor el  

desenvolupament de la seva personalitat, així com cobrir les seves necessitats a nivell físic,  
psíquic i emocional. 
 

És un servei delegat de la Generalitat als Consells Comarcals. 
 
Servei de Transport Adaptat (TA) 

 
El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones amb 
discapacitat 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. 
 

Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus  
fills i filles 
 

Servei que facilita l'acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat  
sotmeses a situacions de violència masclista i a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la 
seguretat personal. 

 



 

Ofereix un espai de d'acollida immediat i temporal que permet la reflexió per tal que es puguin 
prendre aquelles decisions més adequades per sortir de la situació de violència viscuda. Es 
vetlla per la integritat i seguretat física de la dona i les seves filles i fills a càrrec i se 

l'acompanya en les diferents gestions que hagi d'efectuar durant la seva estada al servei.  
Treballa en coordinació amb els serveis i recursos de la xarxa integral del territori per tal d'oferir 
a la dona una atenció i acompanyament integral en tot el seu procés de recuperació. 

 
Pla de polítiques de dones, Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i atenció  
Psicològica 

 
El SIAD informa i atén sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i 
recursos per a les dones, i, si s'escau deriva cap a les entitats i organismes que en són 

responsables. Ofereix un assessorament i orientació jurídica i psicològica per aquells casos que 
ho requereixin. 
 

A més el SIAD de la Selva ofereix atenció psicològica individual i grupal, especialitzada a dones  
víctimes de violència masclista; realitza accions de sensibilització i prevenció sobre violència 
masclista (xerrades i tallers a centres educatius i entitats i associacions dels municipis, 

commemoració de diades internacionals, formació en violència masclista als cossos policials 
dels municipis, formació en violència masclista a personal funcionari i laboral municipal, etc.); i  
gestiona el Servei telefònic Atenpro i l’atenció psicològica de l’acollida d’urgència.  

 
Pla de polítiques LGTBI i Servei d’Atenció Integral (SAI) 
 

El Pla de polítiques LGTBI de la Comarca de la Selva promou la implementació de tots aquells  
mitjans i mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació 
sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, 
sobre els quals els ens locals tenen competències. 

 
El SAI de la Selva, és el servei destinat a l’avaluació i implantació d’aquestes polítiques LGTBI  
en la comarca. Des del SAI, també s’atén aquelles persones que pateixin, hagin patit o estiguin 

en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o  
l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i  
coordinades a les necessitats d’aquestes persones. Així mateix, realitza accions de 

sensibilització, prevenció i formació en diferents àmbits.  
 
Polítiques d’Igualtat en el treball 

 
Des del Consell Comarcal de la Selva, s’ofereix assessorament en el desenvolupament del Pla  
d’Igualtat d’oportunitats i equitat en el treball (elaboració i disseny, seguiment i implantació,  

execució i avaluació del pla d’igualtat). 
 
Plans, programes i projectes d’acció comunitària 

 
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. 
 

Polítiques d’antiracisme, migracions i refugi 
Les polítiques d’antiracisme, migracions i refugi es despleguen amb l’objectiu d’oferir una vida  
digna i en condicions d'igualtat per a totes les persones, a través d’incorporar la mirada 

transversal i interseccional de les persones racialitzades, migrades i /o refugiades a les 
polítiques públiques; i d’acompanyar les persones migrades per garantir la igualtat de tracte i el  
dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia. 

 
Des del Consell Comarcal de la Selva s’ofereix el Servei d'atenció ciutadana, que facilita 
informació i assessoria jurídica especialitzada per a les persones immigrades, refugiades i  

retornades. 
 
També s’ofereix el Servei d’Acollida (primera acollida i acolliment lingüístic). El Servei de 

Primera Acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de 
formació i informació de les persones migrades. Inclou l’acompanyament, la formació i la 
certificació d’uns coneixements mínims (formació lingüística, coneixements laborals i de la  

societat catalana dins el marc jurídic) per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Les funcions  



 

d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen en el marc del Programa 
Operatiu FSE de Catalunya i estan cofinançades pel Fons Social Europeu. 
 

Tercer: Finançament dels serveis 
 
Tots els serveis es financen coparticipadament entre la administració local i la Generalitat.  

 
En aquesta addenda es concreta l’aportació a realitzar per cada Ajuntament al sosteniment  
dels serveis socials i les polít iques d’igualtat. El finançament de la Generalitat varia en funció 

del servei que es tracti. 
 
Equips Bàsics d’atenció social 

 
L’ajuntament aporta una part del cost de l’equip de professionals, educadors/es socials,  
treballadors/res socials, administratius/ives. 

 
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 que s’inclouen als mòduls d’educador, treballador social; costos que 
s’assignen al territori amb un criteri de proporcionalitat poblacional.  
 

SAD social i SAD dependència. 
 
Ve regulat per l’ordenança P-11. Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de 

copagament pels serveis de SAD social i de SAD dependència, transport adaptat i 
teleassistència. 
 
Teleassistència 

 
L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari queda estab lerta a l’ordenança P-12. 
 

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. 

 
SIAD 
S’estableix una quota que proporcional a les hores de dedicació de del tècnic al municipi . 

 
SIS 
 

És un projecte encara en implantació a Catalunya. Les quotes s’estableixen per una 
proporcionalitat poblacional. 
 

Acollida a persones nouvingudes. 
 
El Consell traspassa a l’ajuntament una aportació provinent del finançament de tècnics  

d’acollida contractats per l’ajuntament. 
 
Centres Oberts. 

 
El consell traspassa a l’ajuntament una aportació provinent del finançament de tècnics 
d’acollida contractats per l’ajuntament. 

 
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 2022 

 
QUOTES FIXES 
Treballador Social 17.031,48€ 

Educador social 11.335,15€ 
Suport administratiu 3.878,20€ 
 

QUOTES VARIABLES* 
SAD Social 7.036,59€ 
SAD dependència 11.013,96€ 

Servei teleassistència 1.754,05€ 
 
TOTAL BÀSICS 52.049,43€ 

 
*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 2022 
 

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.” 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa estimada de 61.633,61 euros amb càrrec a l’aplicació 231 
22799 del pressupost de l’exercici 2022. 
 

Tercer.- Notificar al Consell Comarcal de la Selva el present acord, fent tramesa de l’Addenda 
degudament signada. 
 

Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de promoció econòmica 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de promoció econòmica la contractació menor d’una actuació artística 

per la Fira del Monestir. 
 
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. Així mateix, 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.  

 
El secretari-interventor interí de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar 
queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària 

suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 
2022. 
 



 

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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació 
Ensemble 
Spatuim Trio 

92312130-

1 

4311 

2260910 
47658497J 

Robert 
Santamaría 
Zabala 

600,00€ 10% 660,00€ 

 
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  
 
 

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

Redacció del topogràfic 

del PAU1 Marcel·lí 
Trunas 

71351810-4 
151 
6270002  

35103127F 
Enric Soler 
Castañé 

600 126 726 

 
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.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de ciutadania  
 
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 Loca l 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Servei d’autocar 

entre Breda i 
l’aeroport del Prat 
(T2) els dies 8 i 11 

d’abril de 2022 

 
60130000-
8 

924 

2260907 
A17000316 

Transports 
Elèctrics 

Interurbans 
SA 

594,00€ 10% 653,40€ 

 
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  

 
 
7.0.- Aprovar un contracte de serveis artístics de l'àrea de festes 
 

Antecedents 
 
Es proposa des de la regidoria de festes la contractació menor d’una actuació artística per la Festa de 

l’Ajust. 
 
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. Així mateix, 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.  

 
El secretari-interventor interí de l’ajuntament ha informat que el contracte que es proposen adjudicar 
queda configurat com un contracte menor de serveis, i que existeix consignació pressupostària 

suficient per fer front a la despesa que es detalla i amb càrrec a l'aplicació corresponent de l’exercici 
2022. 
 

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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Actuació musical 
La Banda del 

Coche Rojo, 7 de 
maig FA 

92312140-

4 

338 

2260904 
B60731767 

ARTS 
MANAGERS, 
SL 

2.900,00€ 21% 3.509,00€ 

 
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  
 
 

8.0.- Aprovar la sol·licitud d'inclusió al programa Pt06 de suport a la gestió de la salubritat de 
les piscines d'us públic de titularitat i/o de gestió municipal de Dipsalut 2022 
 
Antecedents 

 
L’ús de les piscines de titularitat i/o de gestió municipal, com totes les d’ús públic, comporta 
determinats riscos associats a l’estat sanitari de l’equipament. Aquests riscos són corresponsabilitat 

de gestors i d’usuaris.  
 
El Decret 95/2000, de 22 de febrer (pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les 

piscines d’ús públic) va establir l’obligatorietat d’elaborar i implementar un programa d’autocontrol per 
garantir la salubritat d’aquests espais públics, cada cop més concorreguts. Una obligatorietat 
reafirmada posteriorment en el Reial decret 742/2013 (pel qual s’estableixen els criteris tèc nics i 

sanitaris de les piscines). 
 
Dipsalut, amb el Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic de titularitat 

i/o de gestió, municipal busca donar suport als gestors municipals de les instal·lacions, però també 
promoure i informar els banyistes d’aquesta responsabilitat compartida i incorpora, en aquest 
programa, el control dels criteris de qualitat de les aigües de piscines proposats pel Reial decret.  

 
Dins del Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic de Titularitat i/o de Gestió 
Municipal, l’Organisme de Salut Pública avalua els equipaments, analitza l’aigua de bany i 

implementa els plans d’autocontrol fixats per la normativa d’aplicació. Les accions dutes a terme fins 
ara han permès identificar algunes de les àrees en què cal incidir per millorar en la gestió d’aquestes 
instal·lacions. 

 
Essent l’Ajuntament el gestor i responsable de les piscines municipals de Breda es considera oportú 
sol·licitar la inclusió al programa Pt06 de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús 

Públic de Titularitat i/o de Gestió Municipal. 
 
Legislació aplicable 

 
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d’ús públic. 

Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 
públic. 

Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 
Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les 

piscines. 



 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Sol·licitar el programa Pt06 de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic 
de Titularitat i/o de Gestió Municipal, per l’any 2022, a Dipsalut.  
 

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

 
 
9.0.- Assumptes urgents 

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

 
9.1.- Aprovar la sol·licitud de subvenció 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 2022 

 
Antecedents 
 

En data 14 de març de 2022 es publica al DOGC núm. 8625 la Resolució CLT/655/2022, de 4 de 
març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió 

de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats 
editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 613732). 
 

L’esmentada convocatòria en el punt 3 estableix que d’acord amb la base específica 4, per establir la 
quantia de la subvenció es tindran en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a 
l’any 2021. Pel municipis, que com el nostre, compten amb una biblioteca i el nombre d’habitants en 

el barem que va d’entre 3.001 a 5.000, la subvenció concedida serà de 6.000,00€.  
 
Legislació aplicable 

 
- Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució 

CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), bases modificades per l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat a la sessió del 28 de 
gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, 

de 5.2.2021) 
- L'apartat 2 de l'annex de l'Acord del 20 de desembre del 2018 del Consell d'Administració de l'Oficina 

de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la 

concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució 
CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019), modificades per l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat 

mitjançant la Resolució CLT/520/2022, de 24 de febrer (DOGC núm. 8618, de 3.3.2022) 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

 

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció en espècie, per valor de 6.000,00€, per a l'adquisició 
de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l'any 2022. 

 
Segon.- Tramitar la sol·licitud tal i com estableixen les bases i convocatòria de referència.  
 

Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació i a la Biblioteca 
Municipal. 
 

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

 



 

9.2.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics 
destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022 
 

Antecedents 
 
En data 14 de març de 2022 es publica al DOGC núm. 8625 la Resolució CLT/656/2022, de 8 de 

març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons 

bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022 
(ref. BDNS 614038). 
 

L’esmentada convocatòria en el punt 3 estableix que d’acord amb la base específica 4, per establir la 
quantia de la subvenció es tindran en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a 
l’any 2021. Pel municipis, que com el nostre, compten amb una biblioteca i el nombre d’habitants en 

el barem que va d’entre 3.001 a 5.000, la subvenció concedida serà de 4.000,00€.  
 
Legislació aplicable 

 
- Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Res olució 

CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020); modificades per l'acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de 
gener de 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021) 

 
- Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de febrer de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/577/2022, 
de 2 de març (DOGC núm. 8620, de 7.3.2022) 

 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

 

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimita t dels membres presents 
l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció, per valor de 4.000,00€, per a l'adquisició de diferents 
fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 
2022. 

 
Segon.- Tramitar la sol·licitud tal i com estableixen les bases i convocatòria de referència.  
 

Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació i a la Biblioteca 
Municipal. 
 

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

 
 
9.3.- Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 

 
Antecedents 
 

Consta a l’expedient un informe de necessitat del subministrament, que incorpora un pressupost 
d’una empresa suficientment capacitada per l’execució del contracte, i la proposta que s’adjudiqui 
mitjançant un contracte menor. 

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

 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 
l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 

cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 
 



 

El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a real itzar la prestació.  
 

Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 

proposada. 
 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 

Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la  
Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  

 
Legislació aplicable  
 

Articles 16, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar i 
disposar (AD) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es detalla:  

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

10 marcs d'acer 
inoxidable 

14622000-
7 

1532_21000 B58495656 Modfu, SL 650,00 21% 786,50 

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

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

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

Cinquè.- Publicar aquests acords al Perfil del contractant. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
9.4.- 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/2022/215 24/02/2022 508 1.179,75 77892448G PUJOLRAS MASO, JOSEP 920 6320000 

2 F/2022/287 08/03/2022 
2022-724-
100242860 

531,46 A25009192 
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
SAU 

132 22103 

3 F/2022/394 16/03/2022 2-1828 928,13 B17048364 
SAIGA APLICACIONS 

HIDRÀULIQUES, S.L. 
171 21000 

4 F/2022/395 16/03/2022 14 788,59 B17355553 PICTOMAR, S.L. 171 21400 

        3.427,93         

 
Consta a l’expedient un informe d’intervenció prèvia de secretaria-intervenció que fa constar les 
següents consideracions que tenen la condició d’objeccions al procediment:   

 
- 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.  
- Caldria que quedés formalment acreditada la necessitat del serveis o de les obres, i que aquestes 
no han d’anar finançades per tercers.  

- Les factures i l’obligació de pagament només pot ser reconeguda mitjançant la trami tació d’un 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC) plenari. 



 

 
A la vista de l’informe d’intervenció, i valorades les observacions i objeccions al procediment, els 
membres que composen la Junta de Govern consideren que les prestacions ja han estat realit zades i 

les factures han estat conformades pels regidors i per les regidores responsables de l’àrea de 
despesa, donant conformitat a la prestació d’acord amb les ordres donades pels propis regidors; i vist 
que la tramitació d’un expedient de revisió d’ofic i per declarar la nul·litat de ple dret del procediment 

paralitzaria el servei, es proposa que les factures siguin reconegudes i liquidades  a favor dels tercers 
per evitar enriquiments injustos 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 2022 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Únic.- Aixecar l’objecció d’Intervenció i 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 3.427,93 euros. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
9.5.- Aprovar un 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 APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

REPARAR 

GOTERA 

45261910-

6 

342 

2120002 
B17387051 

NASILLARD 

SL 
792,17€ 21% 958,53€ 

 
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  

 
 
9.6 Aprovació del calendari de vacances dels administratius 

 
Antecedents  
 

Presentada la proposta de vacances per part del personal administratiu.  
 
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. 
 
Vacances 

 
Sara Bombí Roca * 

Dies Núm. 

De l’11 al 17 de juliol 5 dies 

De l’1 al 16 d’agost 11 dies 

Del 21 al 23 de desembre 3 dies 

Del 2 al 5 de gener de 2023 4 dies 

TOTAL 23 dies 

 
Carme Lora Casas 

Dies Núm. 

Del 21 al 29 de maig 9 dies 

Del 24 al 28 de setembre 5 dies 

Del 22 al 30 d’octubre 9 dies 

Del 19 al 24 de desembre 6 dies 

31 de desembre 1 dies 

TOTAL 30 dies 

 

Raquel Godoy Talleda 

Dies Núm. 

11 d’abril 1 dia 

De l’11 al 15 de juliol 5 dies 

Del 16 al 26 d’agost 9 dies 

5, 7 i 9 de desembre 3 dies 

Del 27 al 30 de desembre 4 dies 

TOTAL 22 dies 

 



 

 
Mercè Puyo Prior * 

Dies Núm. 

Del 12 al 14 d’abril 3 dies 

Del 4 al 17 de juliol 10 dies 

Del 29 d’agost a l’11 de setembre 8 dies 

Del 27 al 30 de desembre 4 dies 

TOTAL 25 dies 

 
Joan Serrat Pascual * 

Dies Núm. 

Del 19 al 21 d’abril 3 dies 

30 i 31 de maig 2 dies 

Del 18 de juliol al 5 d’agost 15 dies 

10 i 11 d’octubre 2 dies 

Del 2 al 5 de gener de 2023 4 dies 

TOTAL 26 dies 

 

M. Pilar Auladell Zamora 

Dies Núm. 

De l’11 al 14 d’abril 4 dies 

Del 4 al 17 de juliol 10 dies 

Del 15 al 21 d’agost 4 dies 

Del 2 al 5 de gener de 2023 4 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Meritxell López Rion * 

Dies Núm. 

del 22 d’agost a l’11 de setembre 13 dies 

Del 27 de desembre al 8 de gener 8 dies 

30 d’octubre 1 dia 

8 de desembre 1 dia 

1 dia a decidir 1 dia 

TOTAL 24 dies 

 
Jordi Jové Perich  

Dies Núm. 

De l’1 al 10 de juny 7 dies 

Del 12 al 26 d’agost 10 dies 

11, 13 i 14 d’octubre 3 dies 

7 i 9 de desembre 2 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Xavier Rodà Cotano 

Dies Núm. 

Del 25 de juliol al 21 d’agost 19 dies 

3 dies a decidir 3 dies 

TOTAL 22 dies 

 

David Roca Martí * 

Dies Núm. 

Del 7 al 13 de març 5 dies 

Del 15 al 28 d’agost 9 dies 

Del 12 al 18 de setembre 5 dies 

Del 27 al 30 de desembre 4 dies 

1 dia a decidir 1 dia 

TOTAL 24 dies 

 



 

Gemma Hernández Figuerola * 
(jornada especial comptada per hores 24 dies x 7,5 hores = 180 hores) 

Dies Núm. 

Del 16 d’agost al 3 de setembre 105 hores 

De l’11 al 16 d’octubre 23 hores 

Del 7 a l’11 de desembre 18,50 hores 

Del 23 al 25 de desembre 11 hores 

27 i 30 de desembre 16 hores 

hores a decidir 6,50 hores 

TOTAL 180,00 hores 

 
* amb dies de més per antiguitat 

 
Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement.  
 

Tercer.- Qualsevol modificació proposada pels interessats 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  

 
 
10.0.- Precs i preguntes 

 
No s’escau. 
 
 

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

Signat electrònicament. 
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