
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE MAIG DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000020 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 de maig de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:15 h 
Lloc: sala de juntes 

 
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 JGL2022000018 i 
JGL2022000019, de 2 i 9 de maig, 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 JGL2022000018 i JGL2022000019, de dates 2 i 9 de maig, respectivament. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 

2.0.- Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al primer trimestre 
del 2022 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda  
 

Antecedents 
 
Amb el registre núm. E2022001772, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat la liquidació 

corresponent al primer trimestre del 2022, de la concessió del serve i de l’aigua i clavegueram al 
municipi de Breda, per un import total de 7.749 €.  
 

Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’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 liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al primer trimestre del 2022, per un import total de 7.749 €, en concepte de 

cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 

seu pagament de 7.749 €. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.  

 



 

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

 
 
3.0.- Aprovar l’addenda al conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 

l’Ajuntament de Breda per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi per a l’any 
2022.  
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern, del dia 20 de gener de 2020, va aprovar el conveni entre el Consorci per a la 

Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Breda per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al 
municipi. 
 

En data 29 d’abril de 2022, amb registre E2022001765, el Consorci per a la Normalització Lingüística 
ha fet tramesa de l’Addenda al conveni per a l’any 2022.  
 

En data 2 de maig de 2022 el secretari-interventor ha emès un informe favorable de fiscalització 
prèvia. 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  

 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipa l i de 
Règim Local de Catalunya. 
 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 

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. 

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

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
l’Ajuntament de Breda per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi 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 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Aj untament de 
Breda per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi.  

 
REUNITS D'una part, Dídac Manera Molins, alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Breda, amb NIF P1703000H, en virtut del que disposa l'article 53 del Decret legis latiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
I d'una altra part, la senyora Pilar López Martínez, gerenta del Consorci per a la Normalització 

Lingüística (en endavant CPNL), amb NIF Q5856172A, en nom i representació del CPNL, d’acord 
amb la Resolució de 3 de març de 2020, de la Presidència del CPNL, per la qual se l'autoritza per a la 
signatura d’addendes als convenis subscrits pel CPNL, per a la promoció del coneixement i ús del 

català i per desplegar actuacions d’acolliment lingüístic.  
 
MANIFESTEN  

 
1. En data 18 de maig de 2020 el CPNL i l ’Ajuntament de Breda (en endavant ens local) van 
subscriure un conveni de col·laboració per a actuacions d’acolliment lingüístic al municipi. Aquest 

conveni és vigent per un període de quatre anys. 
 
 2. La clàusula quarta del conveni preveu que les parts poden acordar, durant la vigència d’aquest 

conveni, l’organització anual d’actuacions d’acolliment lingüístic i cursos mitjançant addendes. Les 
addendes han de concretar el nombre de cursos i actuacions a realitzar en l’anualitat, el nombre de 
beneficiaris previst, el calendari i el cost de les actuacions. La mateixa clàusula preveu que la persona 

titular de la gerència del CPNL en signarà les addendes. 



 

 
Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquesta addenda al 
conveni signat en data 18 de maig de 2020, d'acord amb les següents  

 
CLÀUSULES  
 

Primera. Objecte  
 
L'objecte d’aquesta addenda és determinar les actuacions d’acolliment lingüístic i cursos a organitzar 

per a l’any 2022, en el marc de col·laboració entre el CPNL i l’ens local per al desenvolupament 
conjunt de programes i actuacions d'acolliment lingüístic, amb la finalitat d'afavorir el coneixement de 
la llengua catalana i la integració de les persones immigrades en l'àmbit del municipi.  

 
Segona. Cursos i actuacions  
 

S’organitzarà un curs de català Bàsic 2, amb codi 12023B2PRJ00030, amb data d’inici 5 d’abril i data 
de finalització 21 de juny, de 45 hores de durada, amb un màxim de 25 alumnes.  
 

Tercera. Cost de les actuacions  
 
El cost de l’actuació prevista per a aquesta anualitat es fixa en 2.385 euros, sense perjudici de la 

regulació automàtica que preveu la clàusula sisena del conveni de col·laboració de data 18 de maig 
de 2020. AD03-02013-007-22 Pàg. 2 de 2  
 

Quarta. Finançament  
 
El CPNL assumeix el cost de les obligacions compromeses amb els propis recursos econòmics, 
materials i de personal.  

 
Amb la signatura d’aquesta addenda l’ens local efectuarà el pagament del 50% del cost de les 
actuacions compromeses, per mitjà de transferència, al número IBAN ES61-2100-2882- 6602-0004-

6565. Un cop realitzades totes les actuacions previstes per a l’anualitat i en tot cas abans de l’1 de 
juliol de 2022, l’ens local efectuarà el pagament del 50% restant del cost de les actuacions 
compromeses. EL CPNL presentarà una memòria final dels cursos i actuacions desenvolupades, en 

què es detallarà el nombre de persones inscrites i certificats emesos com també el nombre de cursos 
i hores realitzades.  
 

Cinquena. Vigència  
 
Aquesta addenda té efectes des del 5 d’abril de 2022 i serà vigent fins al 30 de juny de 2022. 

 
Sisena. Transparència i publicació  
 

De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 5, 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha de donar 

publicitat d’aquesta addenda al conveni de referència al Diari Oficial de la Generalitat i al web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal 
de la Transparència i s’ha de fer pública en la seu electrònica i en el  lloc web dels subjectes obligats.  

 
Les parts signants del present instrument manifesten el seu consentiment per tal que les dades 
personals que hi consten, així com la resta de les especificacions que hi son contingudes, puguin ser 

publicades al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya i en la seu electrònica i lloc 
web de les parts.  
 

Setena. Remissió al conveni  
 
En tot allò no previst expressament en aquesta addenda, serà d’aplicació el que disposa el conveni 

de referència formalitzat entre les parts en data 18 de maig de 2020.  
 
I com a prova de conformitat, les parts el signen aquesta addenda a la data de la darrera de les 

signatures electròniques.” 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa estimada de 2.385,- euros amb càrrec a l’aplicació 

334.2260902 del pressupost de l’exercici 2022.  



 

 
Tercer.- Notificar al Consorci per a la Normalització Lingüística 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 la pròrroga del contracte del servei d’assessorament en matèria de planejament i 

gestió urbanística.  
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 24 d´abril de 2019 va aprovar l'adjudicació del contracte 
del servei d’assessorament especialitzat en matèria de planejament i gestió urbanística a favor de 

PROJECTE URBANS A.T. SLP amb NIF B63082531, pel termini de 3 anys (01/05/2019 – 
30/04/2022), per un import de 25.056,00€ + 5.261,76 € d’IVA .  
El contracte administratiu preveu la possibilitat d’establir una prorroga d’un any de durada, en cas que 

les característiques de les prestacions romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes. 
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari.  
 

Consta a l’expedient un informe de control intern de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 
 

Els articles 29 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.- Aprovar la prorroga del contracte del servei d’assessorament especialitzat en matèria de 
planejament i gestió urbanística a favor de PROJECTE URBANS A.T. SLP amb NIF B63082531, pel 
termini d’1 any (01/05/2022 – 30/04/2023), per un import de 8.352,00 euros més IVA. 

S’estableix com a condició essencial del contracte que aquest sigui prestat de forma efectiva per 
l’arquitecte, Sra. Georgina Vàzquez Utzet.  
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec del pressupost per l’exercici 2022 i 2023, segons el 

detall següent: 

ANUALITAT APLICACIÓ IMPORT 

2022 151. 227.06 6.737,28 € 

2023 151. 227.06 3.368,64 € 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a PROJECTE URBANS A.T. SLP. 
 

Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement 
i als efectes pertinents. 
 

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

 
 
5.0.- Aprovar l’obertura de l’expedient de contractació dels serveis de manteniment normatiu i 

correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments munici pals, 
mitjançant procediment obert simplificat-sumari. 
 

Antecedents  
 
La Tècnica d’Administració General ha informat sobre la necessitat de realitzar la contractació de:  

 

Tipus de contracte: SERVEIS 

Objecte del contracte: MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA 

TENSIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 



 

Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

Codi CPV:  
50711000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips elèctrics d’edificis  
50324200-4 Serveis de manteniment preventiu.  

Valor estimat del contracte: 7.480,00 euros (1.870,00 euros anuals) 

Pressupost base de licitació (preu unitari per instal·lació) IVA exclòs: 170,00 euros  

Pressupost base de licitació (21% IVA inclòs): 205,70 euros 

Durada de l'execució: 4 ANYS 

 
A la vista de les necessitats descrites, s’ha procedit a elaborar un Plec de Clàusules 

Economicoadministratiu particular que han de regular el procediment d’adjudicació del contracte i un 
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 amb la modalitat abreujada, 
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició.  

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa 
s'atendrà a varis criteris d'adjudicació. 

 
En data 11 de març de 2022, s’ha emès informe favorable per part del servei 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 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 

seva aprovació els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment normatiu (preventiu) i 

correctiu de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels equipaments municipals, i convocar la 
seva licitació mitjançant un procediment obert simplificat- sumari, valorant l’oferta econòmicament 
més avantatjosa d’acord amb diversos criteris d’adjudicació.  

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte de serveis. 

 
Tercer.- Iniciar el procediment de licitació mitjançant la publicació de l’anunci en el Perfil de 
contractant, per tal que durant el termini de deu dies hàbils es puguin presentar proposicions i ofertes 

per part dels licitadors.  
 
Quart.- Autoritzar la despesa plurianual amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:   

 

Exercici Aplicacions pressupostaries Import 
màxim 

2022 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 
342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

754,23 

2023 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 
342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.262,70 



 

2024 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 
342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.262,70 

2025 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 

342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

2.262,70 

2026 920_21200 , 333_21200, 432_21200, 323_2120002 , 323_2120001, 
342_2120002, 342_2120001, 231_21200 

1.508,46 

TOTAL  9.050,80 

 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.0.- Revisió de preus del contracte d’arrendament de  la Sala Gran del Cercle Bredenc 
 

Antecedents 
 
En data 30 d’abril de 2019 l’Ajuntament va formalitzar un contracte privat d’arrendament del local de 

la Sala Gran del Cercle Bredenc de Breda.  
 
El contracte té una durada de 5 anys, finalitzant el 31 de desembre de 2023. 

 
La clàusula quarta del contracte fixava una renda inicial anual de 10.000,00 euros més IVA i estableix 
un règim de revisió preus amb caràcter anual, d’acord amb l’increment que hagi experimentat l’índex 

de preus al consum que elabora de l’INE.  
 
Atesa la publicitat de l’índex, la propietat pot exigir l’import de l’augment que en resulti en el mateix 
rebut de renda sense necessitat de preavís ni notificació expressa.  

 
El Cercle Bredenc en qualitat de propietari i arrendador de l’immoble en data 13 d’abril de 2022 RE 
núm. E2022001530 ha presentat sol·licitud de revisió del preu del l’arrendament que incorpora 

l’increment del 6,1% de l’IPC que ha experimentat l’any 2021, quedant fixat amb efectes del dia 1 de 
gener de 2022 una renda actualitzada de 10.705,49 euros anuals més IVA.  
 

El secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia favorable atès que la revisió de 
preus aplicada s’ajusta als termes del contracte.  
Legislació aplicable 

 
Article 26.2 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.- Aprovar i donar conformitat a la revisió de preus del contracte privat d’arrendament del local 

de la Sala Gran del Cercle Bredenc, fixant amb efectes del dia 1 de gener de 2022, una renda anual 
de 10.705,49 euros més IVA.  
 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 12.953,64 euros corresponent a la factura 
número 19/2022 del Cercle Bredenc de 1.5.2022, a càrrec de l’aplicació 338_20200. 
 

Tercer.- Comunicar la present resolució a la part arrendadora (Cercle Bredenc) i 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  

 
 



 

7.0.- Aprovació del compte de recaptació de 2020 i 2021 del Servei de gestió tributària del 
Consell Comarcal de la Selva 
 

Antecedents 
 
Tenim els comptes de recaptació dels exercicis 2020 i 2021 pel que fa als ingressos municipals que 

es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Es reitera que del total pendent de cobrament d’exercicis tancats del 2020 per un import de 

1.036.435,38 €, hi ha un diferencial respecte als drets reconeguts a la comptabilitat de l’ajuntament de 
l’any 2010 de 396.428,21 €, que es correspon a la penalització contra l’empresa Business Building 
and Technology, S.L., actualment “Argemi Torres, Miquel” per l’incompliment dels terminis d’execució 

de la “Llar d’infants de Breda”, aprovada per la Junta de Govern de 23 de juliol de 2007 i que pel 
principi de prudència no es va reconèixer com a dret.  
 

Aquest import queda regularitzat amb l’ajuntament el mes de novembre de 2021, a l’expedient 
X2021002728, de les baixes de la gestió tributària del CCS.  
 

L’import pendent de cobrament de l’exercici 2021 és de 764.809,81 euros. 
 
A l’expedient hi consten tots els annexos de la gestió del Consell Comarcal de la Selva del 2020 i del 

2021. 
 

Exercicis tancats       

Valors inicials RD Ingressos Baixes Pendent 

1.161.240,06 631,00 103.872,82 21.562,86 1.036.435,38 

     2020         

Voluntària 2.146.557,06 1.823.251,09 92.360,59   

Executiva 185,04 39.035,31 2.823,57   

  2.146.742,10 1.862.286,40 95.184,16 189.271,54 

TOTALS 
    1.161.240,06 2.147.373,10 1.966.159,22 116.747,02 1.225.706,92 

 

Exercicis tancats       

Valors inicials RD Ingressos Baixes Pendent 

1.225.706,92 684,68 153.407,56 479.882,56 593.101,48 

     
2021         

Voluntària 2.183.628,76 1.865.255,58 98.682,29   

Executiva 1.050,00 45.795,54 3.237,02   

  2.184.678,76 1.911.051,12 101.919,31 171.708,33 

TOTALS 
    1.225.706,92 2.185.363,44 2.064.458,68 581.801,87 764.809,81 

 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar els comptes de recaptació del exercicis 2020 i 2021, pel que fa als ingressos 

municipals que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.  
 
Segon.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.  

 
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis Comptables de la Corporació. 
 

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

 
 
 

 



 

 
8.0.- Compensació deutes amb el Consell Comarcal de la Selva 
 

Antecedents 
 
El 14 de febrer de 2022 amb registre d’entrada número E2022000642 es va rebre del Consell 

comarcal de la Selva la resolució número 2022G784 EXP 2022/706 de compensació deutes, segons 
la següent relació : 
 

DATA LIQ. CCS CREDITOR IMPORT Nº Operació Nº Aplic. Pres.   

02/11/2021 TAXA T09 INSPECCIO TRIBUTÀRIA MARÇ 2019 6,24   2022 932 22708   

28/10/2021 SERVEI GESTIO RESIDUS JULIOL 2019 26.577,18   2022 1621 22700   

28/10/2021 SERVEI GESTIO RESIDUS JULIOL 2020 6.184,72   2022 1623 22700   

28/10/2021 TAXA T07 FORM JULIOL 2020 3.420,16 O 220200006021     

28/10/2021 TAXA T09 INSPECCIO TRIBUTÀRIA SET. 2020 363,04 O 220200009303     

  
36.551,34 

   

DATA LIQ. CCS DEUTOR IMPORT Nº Operació Nº Operació 

IMPORT 

COBRAT 

22/09/2021 2021/10 ENVASOS ABR I MAI 10.203,69 RD 120210000642     

23/08/2021 2021/ PAPER I CARTRO 1R TRIM 1.406,08 RD 120210000635     

23/10/2021 2021 SUBV MUSEU ARAGAY 1.909,48 RD 120210001161 I 120221000166 1.909,48  

25/10/2021 LIQ. RETORN CÀNON 2020 17.917,51 RD 120210001158     

23/10/2021 TERCERA BESTRETA RETORN CÀNON 2021 7.240,71 RD 120210001159 I 120221000172 216,65 

30/09/2021 ECOEMBES PLUSOS VARIABLES PAPER 2020 451,55 RD 120210000725 I 120221000167 451,55 

  

39.129,02 

  

2.577,68 € 

 

TOTAL INGRÉS CCS del 17/02/2022 2.577,68 

    
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  
 

Legislació aplicable 
 
Article 109 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  

Article 14.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.  
Articles 71 a 73 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
Articles 55 a 59 del RD 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.  

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

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de les següents liquidacions del Consell 
Comarcal de la Selva: 
 

DATA LIQ. CCS CREDITOR IMPORT Nº Aplic. Pres. 

02/11/2021 TAXA T09 INSPECCIO TRIBUTÀRIA MARÇ 2019 6,24 2022 932 22708 

28/10/2021 SERVEI GESTIO RESIDUS JULIOL 2019 26.577,18 2022 1621 22700 

28/10/2021 SERVEI GESTIO RESIDUS JULIOL 2020 6.184,72 2022 1623 22700 

 
Segon.- Aprovar la compensació de crèdits entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Breda, en concepte de les diferents liquidacions detallades en els antecedents, atès que els deutes 

de 36.551,34 euros i els crèdits a favor de l’Ajuntament per un import total de 39.129,02 €, es troben 
en estat de vençut, líquid i exigible. 
 

Tercer.- Donar conformitat a l’ingrés de la diferència de 2.577,68 euros, del Consell Comarcal de la 
Selva, corresponent a la part del crèdit que excedeix del deute.  
 

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

 
 
 

 
 



 

9.0.- Declarar deserta la licitació del contracte del projecte de la instal·lació elèctrica de 
l'Institut Escola 
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de 19 d’abril de 2022 va aprovar l’expedient de contractació mitjançant 

procediment obert i tramitació simplificada i abreujada de les obres del Projecte tècnic de legalització 
de la instal·lació elèctrica de l’institut escola Montseny  de Breda, aplicant un únic criteri automàtic 
relacionat amb el preu i convocant la seva licitació. 

 
L’anunci de l’acord de l’inici de la licitació ha estat publicat a la plataforma de contractació pública. 
 

Des de la Secretaria-intervenció de la corporació s’ha emès un certificat de no presentació de 
proposicions en el termini de 10 dies de la publicació de la licitació.  
 

Legislació aplicable 
 
Els articles 63.3.e i 150.3 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). 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte, mitjançant procediment obert i tramitació 

simplificada i abreujada de les obres del Projecte tècnic de legalització de la instal·lació elèctrica de 
l’institut escola Montseny de Breda. 
 
Segon.- Procedir a iniciar un nou procediment de contractació, negociant els termes del contracte 

amb una empresa suficientment capacitada per l’execució del projecte.  
 
Tercer.- Publicar el present acord en el perfil del contractant.  

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

10.0.- Aprovar el contracte menor d’obres de la regidoria de serveis 
 
Antecedents 

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

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 

l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 

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

 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 
contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 

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

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

de menors per la llei de contractes del sector públic.  



 

 
Legislació aplicable  
 

Articles 13, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Adjudicar 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 

Repintar pintura 
viària de diversos 
carrers 

45233221-
4 1532_21000 G61784898 

Fundació Acció 
Baix Montseny 681,95 21% 825,16 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

11.0.- 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 

Pintar les instal·lacions 
de la piscina municipal 

45442110-
1 

342_2120003 79301724R 

Carles 

Alsina 
Terradas 

1.180,00€ 21% 1.427,80€ 

 
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  
 
 

12.0.- 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 cont racte, 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 

Col·locació d’un 

Turbidímetre 

45212290-

5 

342 

2120003 

JOAN 
SERRA 
SERRAT 

46672131W 983,45€ 21% 1.189,97€ 

Col·locació d’un 

comptador d’aigua 
nova a la piscina 
petita 

45212290-
5 

342 
2120003 

JOAN 
SERRA 

SERRAT 

46672131W 356,00€ 21% 430,76€ 

TOTAL 1.339,45€ 21% 1.620,73€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
13.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'Educació 
 
Antecedents 

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

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 

l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la fact ura 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 dis posar 

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



 

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Col·locació de 
parquet vinílic en 

quatre aules de 
l’escola bressol 
municipal de Breda 

45430000-
0 

323-
6320000  

77908911E 

Joan 

Vilamala 
Soler 

2.920,00€ 21% 3.533,20€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
14.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea d'Educació 
 

Antecedents 
 
Consta a l’expedient un informe de necessitat de contractació d’obres, que incorpora un pressupost 

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

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

L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessi tat, 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 

Instal·lació de tendals 
a l’escola bressol El 
Petit Montseny de 
Breda 

45421144-
5 

323 
6320000 

40295602Q 
Jaume Roca 
Rovira 

4.108,00€ 21% 5.057,80€ 



 

 
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  

 
 
15.0.- Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea d'Esports 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 

 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 

Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 

Legislació aplicable  
 
Articles 17, 25.1.a), 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 

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

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Canvi de dues 

lluminàries del 
camp d’esports 
municipal 

34991000-
0 

342-
2120001 

B17937434 
BRECUBAT 
SL 

1.123,22€ 21% 1.359,10€ 

 

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  

 
 
16.0.- Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Promoció econòmica 

 
Antecedents 
 

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

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

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

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

El contracte menor es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.   
 
Consta a l’expedient l’informe del secretari-interventor interí de l’ajuntament que acredita que el 

contracte que es proposa adjudicar queda configurat com un contracte menor, i que existeix 
consignació pressupostària suficient, a nivell de vinculació jurídica, per fer front a la despesa 
proposada. 

 
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019DECR000630, de 20 de juny, correspon a la 

Junta de Govern adoptar els acords relatius a l'adjudicació dels contractes administratius qualificats 
de menors per la llei de contractes del sector públic.  
 

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

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

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

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Fullets promocionals 
Breda 1000 anys 

(1.500) i Museu 
Aragay (3.000) 

22150000-

6 

4311 

2260913  
A17062670 

Arts 
Gràfiques 

Cantalozella 
SA 

693,00€ 21% 838,53€ 

Fullets promocionals 

els forns (3.000) 

22150000-

6 

4311 

2260913 
A17062670 

Arts 
Gràfiques 

Cantalozella 
SA 

324,00€ 21% 392,04€ 

TOTAL 1.017,00€ 21% 1.230,57€ 

 
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  
 
 

17.0.- Aprovar el contracte menors de subministrament de la regidoria d'Obres 
 
Antecedents 

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

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

que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. 
 
L’expedient de contractació menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, 

l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un 
cop efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les Bases 
d'execució del pressupost. 

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

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

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

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

 
Legislació aplicable  
 

Articles 17, 28, 29.8, 63.4 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

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

 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

cartell i retolació amb vinil 

de les obres del PUOSC de 
la urbanització de la zona 
esportiva 

22459100-
3 

 342 60900 B65897084 
Cimcat 
Serveis SL 

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  
 

 
 



 

 
 
18.0.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció directa per la desena edició de la Fira de l'Olla de 

Breda a la Diputació de Girona 
 
Antecedents 

 
Breda celebra des de l’any 2012 la Fira de l’Olla, una fira que és d'especial interès pel municipi 
perquè gira al voltant d'un sector econòmic amb gran pes a la població i que la seva activitat està 

documentada a l'indret des del segle XV.  
 
La fira és útil per difondre al turisme la vinculació de Breda amb la producció de terrissa i, al mateix 

temps, serveix perquè tant productors com comerciants bredencs de terrissa i ceràmica decorativa 
puguin donar a conèixer els seus productes i posar-los a la venda.  
 

A la vegada, es fan un seguit d'activitats relacionades amb aquesta temàtica, com poden ser xerrades 
sobre l’origen de la ceràmica, usos del fang,  exposicions d’escultures, peces de fang ..., 
presentacions de llibres, tallers, tastets i una fira – mostra amb productors d’arreu de Catalunya. 

 
Una part de la fira es destina a la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, per la qual cosa els 
comerços d'altres sectors en surten beneficiats.  

 
Finalment, també es procura implicar el sector de la restauració local amb l'organització de tastets 
gastronòmics i l'elaboració de menús especials per servir als restaurants durant els dies que dura la 

fira. 
 
Enguany es celebrarà la desena edició de la Fira de l’Olla de Breda, els dies 8 i 9 d’octubre. 
 

Amb una previsió de despeses de 25.000,00€ es considera oportú sol·licitar una subvenció, de 
concessió directa a la Diputació de Girona, de 15.000,00€ per ampliar el  finançament de l’organització 
i el desenvolupament de la Fira de l’Olla de Breda. 

 
Legislació aplicable 
 

Art. 22.2.a de la Llei 38/2033, de 17 de novembre, General de Subvencions  
Art. 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2033, 
de 17 de novembre, General de Subvencions 

Art. 15-17 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 15.000,00€, de concessió directa, per la Fira de 
l'Olla de Breda a la Diputació de Girona. 

 
Segon.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  
 

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

 
 
19.0.- Acceptar la subvenció concedida en el marc de polítiques de foment de la participació 

ciutadana 2022 de la Diputació de Girona 
 
Antecedents 

 
Per Decret d’Alcaldia 2022DECR000105, de 8 de febrer, es va resoldre sol·licitar una subvenció, de 
3.158,10€, per al foment de la participació ciutadana a la Diputació de Girona, del procés participatiu 

dels pressupostos participatius 2022. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 3 de 

maig de 2022 ha resolt la Convocatòria subvencions per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana 2022, concedint a aquesta corporació local la subvenció sol·lic itada de 3.158,10€, 
condicionada al següent:. 

 



 

1. Acompliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la 
justificació de l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 
2022.  

 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via telemàtica a través de la plataforma 
EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament, 

que està disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat ), així com la memòria,  el vídeo i 
l’acreditació de la publicitat, tal com es concreta a continuació:  
 

● Memòria d’execució del projecte: d’acord amb el model de l’annex II, que ha de tenir com a 
màxim cinc pàgines i que obligatòriament ha d’incloure:  
1. Nom (com es diu el procés?)  

2. Breu descripció  
3. Objectiu (què s’ha fet?, s’ha acomplert l’objectiu?)  
4. Justificació (per què s’ha fet?) en un sol paràgraf  

5. A qui va dirigit el procés (qui ha participat en el procés?)  
6. Recursos (amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme?)  
7. Metodologia (com s’ha fet?, fases i mecanismes del procés)  

8. Calendari o cronograma (quant de temps ha durat el procés?)  
9. Originalitat o innovació (quines accions innovadores s’han implementat?, per què són 
innovadores?)  

10. Accions d’alineament del procés amb els ODS (si s’escau)  
11. Comunicació (com s ’ha explicat? - pla de comunicació)  
12. Seguiment i avaluació (com s’ha fet el seguiment i l’avaluació?)  

13. Retorn (com s’ha fet el retorn a la ciutadania?)  
14. Cost (quant ha costat? - relació de despeses)  
 
● Vídeo: Enllaç a un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del procés 

del projecte subvencionat. Aquest vídeo que es pot elaborar a partir d’un recull d’imatges 
(fotografies en formats habituals d’imatge .AVI, .MPEG) o de gravacions (en format .MOV), ha 
d’estar publicat a la plataforma Youtube, i es publicarà a l’espai web de la Diputació.  

 
El vídeo ha de mostrar com s’ha desenvolupat el procés participatiu. En el cas que en aquest 
enregistrament apareguin imatges en què es reconegui el rostre i la veu de les persones que 

hi participen, l’ajuntament ha d’haver recollit les autoritzacions corresponents dels drets 
d’imatge, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades, dret a l’honor i a la 
intimitat i a la pròpia imatge. Aquesta autorització ha de preveure la difus ió de 

l’enregistrament pels canals propis de l’ajuntament així com pels de la Diputació de Girona, 
com a entitat que dona suport econòmic al projecte finançat.  
 

● Acreditació de la publicitat: Cal acreditar el compliment de l’obligació de difusió i public itat 
que s’estableix al punt 22 d’aquestes bases, en la pàgina web municipal, en cartells, en 
plafons informatius o en fullets, ja sigui fent esment del suport econòmic de la Diputació de 

Girona en el projecte subvencionat, o bé inserint-hi el logotip de la Diputació de Girona 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació 

ciutadana. 
Convocatòria anticipada de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a 
l’any 2022. 

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

Primer.- Acceptar la subvenció, de 3.158,10€, pel procés participatiu dels pressupostos participatius 
2022, concedida per al foment de la participació ciutadana de la Diputació de Girona. 
 



 

Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 
concedent. 
 

Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
20.0.- Acceptar les subvencions concedides en el marc del Fons de cooperació econòmic i 
cultural 2022 de la Diputació de Girona 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 7 de febrer de 2022 va adoptar 
l’acord, entre d’altres, de sol·licitar a la Diputació de Girona que acceptés que els fons concedits a 
Breda es repartissin de la següent manera: 

 
Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic    48.000,00€ 

Inversions  Canvi de les lluminàries del Camp d’Esports   28.611,35€ 
 
Fons per despeses culturals 

Contractació Escènics            2.027,95€ 
Biblioteques i sales de lectura          1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 

Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari        2.085,62€ 
 

Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general       800,00€ 
 

La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en sessió de 3 de maig va acordar, entre 
d’altres, aprovar la distribució de fons proposada des de la corporació local. 
 

Legislació aplicable 
 
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases 

que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre 
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.  

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

Primer.- Acceptar la distribució, dels fons concedits a Breda dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022 de la Diputació de Girona, següent: 
 

Fons de Cooperació econòmica 
Despesa corrent Servei de manteniment d’enllumenat públic    48.000,00€ 
Inversions  Equipaments esportius      28.611,35€ 

 
Fons per despeses culturals 
Contractació Escènics            2.027,95€ 

Biblioteques i sales de lectura          1.351,97€ 
Activitats i promoció cultural         10.139,73€ 
 

Fons per noves tecnologies 
Renovació de maquinari i xarxes i/o programari        2.085,62€ 
 

Fons per camins 
Actuacions en camins municipals a d’ús públic general       800,00€ 
 

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



 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

21.0.- Acceptar la subvenció als municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau dels imports 
previstos per l'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial 
per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2022 

 
Antecedents 
 

S’ha publicat al DOGC núm. 8658, de 2 de maig de 2022, la Resolució JUS/1239/2022, de 27 d’abril, 
per la qual s’atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul 
econòmic per al funcionament d’aquests òrgans judicials durant l’any 2022.  

 
La quantia dels mòduls econòmics s'estableix en funció de la xifra d'habitants de cadascun dels 
municipis, de conformitat amb la revisió dels padrons municipals respectius referits a l'1 de gener de 

2021 que van ser declarats oficials mitjançant el Reial decret 1065/2021, de 30 de novembre.  
 
D’acord amb aquesta data i segons els grups per trams d’habitants i mòduls corresponent el poble de 

Breda percebrà 3.000,00€. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
RESOLUCIÓ JUS/1239/2022, de 27 d'abril, per la qual s'aprova l'abonament als ajuntaments dels 
municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau dels imports previstos per l'article 52 de la Llei 38/1988, 

de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial per al funcionament d'aquests òrgans judicials 
durant l'any 2022. 
Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial.  

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

Primer.- Acceptar la subvenció 3.000,00 concedida per al funcionament del Jutjat de Pau de Breda. 
 
Segon.- Notificar, si així es requereix en la concessió, aquesta acceptació expressa a l’òrgan 

concedent. 
 
Tercer.- Trametre al Departament de Justícia, abans que finalitzi el termini establert el 2 de maig de 

2023, un certificat de la secretaria-intervenció municipal, que acrediti que l’import atorgat pel 2022 
s’ha pressupostat íntegrament per sufragar despeses de funcionament del jutjat de pau i que s’ha 
destinat en la seva totalitat a despeses corrents derivades de l’activitat de l’òrgan judicial  durant l’any 

2022, juntament amb el recull estadístic de l’activitat judicial realitzada durant el mateix any.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

22.0.- Donar compte del resultat de l’elecció del Pubillatge Bredenc 2022 - 2024 
 
Antecedents 

 
El dia 8 de maig es va celebrar l’acte de comiat del pubillatge bredenc 2019 - 2022 i la proclamació 
del nous representants 2022 - 2024 

 
Les persones elegides perquè siguin els representants de la vila Breda i puguin participar en l’elecció 
comarcal i nacional han estat: 

 
Pubilla de Breda: Laura Ortega Moreno 
Hereu de Breda: Joel Codina Ribó 

Pubilleta de Breda: Maria Maymí Arnau 



 

Hereuet de Breda: Jan Ribas Barroso 
 
Els membres del pubillatge elegits hauran de representar el municipi en els seus actes de major 

rellevància. En el cas de no poder assistir a un acte s’haurà de comunicar amb antelació a la Sra. 
Elisabet Vilamala, responsable de l’Àrea de Ciutadania.  
 

Des de l’Àrea de Ciutadania de la corporació, gestora del pubillatge, es finançarà tant el vestuari 
(vestits tradicionals, bandes i faixes dels quatre membres) com les dietes i desplaçaments dels 
pubillatge bredenc i els seus acompanyants (pares, mares i germans/es) amb un màxim anual de 

2.000,00€. 
 
Legislació aplicable 

 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals. 

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

Primer.- Donar compte que els membres del pubillatge del municipi de Breda pel període 2022-2024 
són: 
 

Pubilla de Breda: Laura Ortega Moreno 
Hereu de Breda: Joel Codina Ribó 
Pubilleta de Breda: Maria Maymí Arnau 

Hereuet de Breda: Jan Ribas Barroso 
 
Segon.- Informar als representants legals dels membres del pubillatge que els membres del 
pubillatge elegits hauran de representar el municipi en els seus actes de major rellevància. En el cas 

de no poder assistir a una acte s’haurà de comunicar amb antelació a l’Àrea  de Ciutadania 
responsable de la gestió del pubillatge. 
 

Tercer.- Autoritzar una despesa màxima anual de 2.000,00€ per finançar les dietes i desplaçaments 
dels pubillatge bredenc i els seus acompanyants (pares, mares i germans/es).  
 

Quart.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
23.0.- Assumptes urgents 
 

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

 
23.1.- Aprovar la revisió de preus del contracte d’arrendament del local del carrer Nou número 
3 destinat als serveis de l’OAC 

 
Antecedents 
 

En data 17 de desembre de 2008 l’Ajuntament va formalitzar un contracte privat d’arrendament del 
local situat al carrer Nou número 3 de Breda per ubicar-hi els serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC).  

 
El contracte començà a regir el dia 1 de gener de 2009 i la seva durada és de 15 anys, finalitzant el 
dia 31 de desembre de 2023. 

 
La clàusula 2 del contracte fixava una renda inicial mensual de 350,00 euros i estableix un règim de 
revisió preus amb caràcter anual, d’acord amb l’increment que hagi experimentat l’índex de preus al 

consum que elabora de l’INE.  
 
Atesa la publicitat de l’índex, la propietat pot exigir l’import de l’augment que en resulti en el mateix 

rebut de renda sense necessitat de preavís ni notificació expressa.  



 

 
El Cercle Bredenc en qualitat de propietari i arrendador de l’immoble ha presentat al Registre 
municipal la factura 16/2022 de data 01.05.2022 que regularitza les factures anteriors i incorpora 

l’increment del 6,5% de l’IPC que ha experimentat del desembre 2020 a desembre 2021, quedant 
fixat amb efectes del dia 1 de gener de 2022 una renda actualitzada de 417,21 euros mensuals més 
IVA.  

 
El secretari-interventor ha emès un informe de fiscalització prèvia favorable atès que la revisió de 
preus aplicada s’ajusta als termes del contracte.  

 
Legislació aplicable 
Article 26.2 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.- Aprovar i donar conformitat a la revisió de preus del contracte privat d’arrendament del local 
del carrer Nou número 3 destinat als serveis de l’OAC, fixant amb efectes del dia 1 de gener de 2022, 
una renda mensual de 391,75 euros més IVA.  

 
Segon.- Autoritzar la despesa anual de 6.057,89 euros a càrrec de l’aplicació 920-20200 Lloguer 
edificis i altres construccions, OAC 

 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la part arrendadora (Cercle Bredenc) i 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  

 
 
23.2.- Aprovació d'una factura ADO de l'àrea de Ciutadania  

 
Antecedents de fet 
 

Recepcionat el rebut següent: 
 

CONCEPTE CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Col·laboració de la proclamació del 
Pubillatge de Breda 

41602118V 
Judit Duran 
Soteras 

115,00€ EXEMPT 115,00€ 

 

Conformat per la regidora responsable de l’àrea de despesa, que acredita la realització de la 
prestació i li dona conformitat.  
 

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció. 
 
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 2020 

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

Únic.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) en un únic acte administratiu la despesa de 
la factura detallada a continuació: 
 

CONCEPTE APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Col·laboració de la 
proclamació del Pubillatge 

de Breda 

338 
2260903 

41602118V 
Judit Duran 
Soteras 

115,00€ EXEMPT 115,00€ 

 
 



 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

23.3.- Denegar ajut econòmic 
 
Antecedents  

 
Figura en l’expedient X2022000671 sol·licitud d’ajut econòmic pel pagament del deute acumulat per 
impagament del subministrament de gas. 

 
Juntament amb la sol·licitud consta a l’expedient informe dels Serveis bàsics d’assistència social pel 
que es proposa la denegació de l’ajut sol·licitat, atès que el deutor no és el titular del contracte de 

subministrament i actualment la incidència està resolta. 
 
Legislació aplicable 

 
Articles 6, 7, 22 i 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials.  
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Denegar l’ajut econòmic sol·licitat. 

 
Segon.- Notificar els presents acords a la família interessada. 
 

Tercer.- Comunicar els presents acords als Serveis bàsics d’assistència social de la corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

23.4.- Acceptar una aportació econòmica en concepte de patrocini de la competició 
tecnològica i fira científica Robotseny Montquímic 
 

Antecedents 
 
En data 12 de maig de 2022 (ID Registre: E2022002021), ha tingut entrada un escrit de HOHNER 

AUTOMATION, SL, NIF: B17066382, pel qual ofereix fer una aportació econòmica en concepte de 
patrocini per import de 500 euros a l'Ajuntament de Breda per la partic ipació de Hohner al "Robotseny 
Montquímic", competició tecnològica i fira científica, que es celebrarà properament a Sant Celoni.  

 
L'aportació resta condicionada al fet que l'Ajuntament de Sant Celoni inclogui el logotip de Hohner a 
tots els elements informatius i de difusió que s'editin del projecte. També haurà de proporcionar el 

logotip digital de Robotseny Montquímic amb el distintiu de Hohner, per la presència al web i/o 
intranet corporatius. També demana que l'Ajuntament de Breda, com a beneficiari úl tim de la donació, 
es comprometi a vetllar pel compliment íntegre dels compromisos assumits per l'Ajuntament de Sant 

Celoni i/o organismes dependents a càrrec seu amb Hohner. 
 
Consta a l’expedient informe favorable de la secretaria intervenció sobre l’acceptació de la 

col·laboració econòmica, sense perjudici dels advertiments relatius a la manca de capacitat de 
l’Ajuntament de Breda de fer constar el patrocini en els webs específics de Robotseny Montquímic. 
 

Legislació aplicable 
 
Articles 5 i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) 

Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat  
Articles 10 i 12 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de 
les Entitats Locals 

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

Primer.- Acceptar l’aportació econòmica de 500 euros oferta per HOHNER AUTOMATION, SL en 
concepte de patrocini de la competició tecnològica i fira científica anomenada "Robotseny 
Montquímic", que es celebrarà properament a Sant Celoni.  

 



 

Segon.- Fer constar aquest patrocini mitjançant una informació específica a la web municipal de 
Breda. 
 

Tercer.- Requerir a l’Ajuntament de Sant Celoni que faci constar el patrocini de HOHNER 
AUTOMATION, SL a la web específica de "Robotseny Montquímic” i si s’escau en altre material de 
difusió de l’activitat. 

 
Quart.- Requerir a HOHNER AUTOMATION, SL que en el termini de 10 dies procedeixi a ingressar 
els 500 euros a la Tresoreria de l’Ajuntament de Breda, i que aquests siguin comptabilitzats com a 

ingressos de la hisenda municipal (article 47 d'empreses privades segons l'Ordre EHA/3565/2008, de 
3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).  
 

Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Celoni i a HOHNER AUTOMATION, SL 
agraint-li la col·laboració econòmica.  
 

Sisè.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació.  
 
Setè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
23.5.- Aprovació del calendari de vacances del personal laboral conserges/neteja zona 
esportiva 

 
Antecedents  
 
Presentada la proposta de vacances per part del personal laboral de Brigada de Serveis de 

consergeria i neteja del Pavelló Poliesportiu i del Camp Municipal d’Esports.  
 
Legislació aplicable  

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

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

Primer.- Aprovar el calendari de les vacances segons quadre següent, amb el ben entès que poden 
ser modificades per la corporació si ho requerís el servei.  
 

Permisos dies hàbils 
 
Maria del Carmen Zarich de Fernández 

Dies Núm. 

De l’1 al 31 d’agost 22 dies 

TOTAL 22 dies 

 

Mounia Mehrach 

Dies Núm. 

De l’1 al 31 d’agost 22 dies 

TOTAL 22 dies 

 
Segon.- Comunicar-ho a les interessades pel seu coneixement.  
 

Tercer.- Qualsevol modificació 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  
 

 
 
 

 



 

23.6.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i modificar l’oferta dels anys anteriors 
per donar compliment als processos d’estabilització establerts a la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.  

 
Antecedents 
 

El Ple reunit en data 29 de novembre de 2021 va aprovar la plantilla de personal de la Corporació per 
a l’any 2022. 
  

La plantilla de personal conté tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris i 
a personal laboral, preveient les places resultants de les necessitats de personal que estan vacants o 
proveïdes interinament o definitivament.  

 
Consta a l’expedient un informe de secretaria sobre el procediment a seguir per l’aprovació de l’oferta 
pública d’ocupació. 

 
Vist que tant a la plantilla de personal com a la relació de llocs de treball figuren vacants i dotades 
pressupostàriament diverses places, procedeix incloure aquestes a l’oferta pública d’ocupació de l’any 

2022.  
 
Així mateix, en virtut de l’entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 

per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, resulta procedent reconèixer i endegar els 
procediments d’estabilització de les places vacants que resten ocupades per personal funcionari i 
laboral de forma interina amb un antiguitat superior a tres anys (torn d’estabilització ordinari de l’article 

2 de la Llei 20/2021) i les places vacants per un període superior a cinc anys, que disposen d’un torn 
d’estabilització qualificada (Disposició Addicional 6ena i 8ena. de la Llei 20/2021) 
 
Vist que la Mesa de negociació col·lectiva de l’Ajuntament de Breda, reunida el passat 16 de març de 

2022, va acordar incloure dins els procediments d’estabilització totes les places que compleixen els 
requisits per ser estabilitzades. 
 

Vist que la Mesa va acordar modificar l’oferta pública anterior basada en els procediments 
d’estabilització regulats en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, atès que 
aquestes places encara no han estat convocades i per tant reuneixen els requisits per seguir els 

procediments reglats per la Llei 20/2021. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública. 

 
L'article 20 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2022 

 
Els articles 53.1.h) i 285 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

Els articles 91 i 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
L'article 128 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

 
Els articles 10, 59, 69 i 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

 
Els articles 56 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

Per tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l'oferta publica d’ocupació ordinària de l’Ajuntament de Breda per a l'any 2022, que 

conté els següents llocs de treball vacants 
 



 

PERSONAL FUNCIONARI 
 
Escala d'Administració Especial 

GRUP/ 

SUBGRUP 

TITULACIÓ 

 

DENOMINACIÓ 

 

VACANTS SISTEMA DE 

SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C2 (CD-16) Graduat en 
Educació 
Secundaria 

Obligatòria 

Caporal de la Policia 
local 

1 Concurs .-  
Promoció interna 

C2 (CD-12) Graduat en 
Educació 
Secundaria 

Obligatòria 

Agent de Policia local 1 Concurs oposició 
Torn lliure 

 
PERSONAL LABORAL 
 

Unitat Operatiu de manteniment 

CATEGORIA 
LABORAL 
(assimilada) 

TITULACIÓ 
 

DENOMINACIÓ 
 

VACANTS  
SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

AP (CD-10) Certificat 

d’escolaritat 

Operari de serveis 3 Concurs 

Torn lliure 

 
Serveis Generals 

CATEGORIA 
LABORAL 
(assimilada) 

TITULACIÓ DENOMINACIÓ 
(*) plaça dedicació 
parcial 

VACANTS SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

AP (CD-10) Certificat 

d’escolaritat 

Conserge Camp de 

Futbol (*) 

1 Concurs 

Torn lliure 

 
Personal estructural fix discontinu 

CATEGORIA 
LABORAL 

(assimilada) 

TITULACIÓ 
 

DENOMINACIÓ 
(*) plaça dedicació 

parcial 

VACANTS SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C2 (CD-14) Graduat en 
Educació 
Secundaria 

Obligatòria 

Recepcionista - 
personal piscina (*) 
 

4 Concurs 
Torn lliure 

 
(*) Les places que provenen d’Ofertes Públiques d’ocupació ja publicades i que s’incorporen a la de 
l’any 2022, el termini de 36 mesos regeix des de la seva primera incorporació a l’OPO.  

 
Segon.- Aprovar modificar l’oferta pública d’ocupació dels anys anteriors per donar compliment als 
processos d’estabilització establerts a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a 

la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.  
 
Els següents llocs de treball, actualment ocupats de forma provisional i interina, hauran de ser 

convocats en el termini màxim de 31 de desembre de 2022:  
 
PERSONAL FUNCIONARI 

 
Escala d'Administració General 

GRUP/ 
SUBGRUP 

TITULACIÓ 
 

DENOMINACIÓ 
 

VACANTS 
 

SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C1 (CD-16) Batxillerat o 

tècnic 

Administratiu/va, 

adscrit a funcions de 
comptabilitat i RRHH 

1 Concurs de mèrits 

mitjançant procés qualificat 
d’estabilització Llei 20/2021 

 
PERSONAL LABORAL 

 
Unitat Operatiu de manteniment 

CATEGORIA 
LABORAL 

(assimilada) 

TITULACIÓ 
 

DENOMINACIÓ 
 

VACANTS SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 



 

AP (CD-10) Certificat 

d’escolaritat 

Operari de 

serveis 

3 Concurs de mèrits mitjançant 

procés d’estabilització Llei 
20/2021 (1 qualificat) 

AP (CD-10) Certificat 
d’escolaritat 

Conserge 
Poliesportiu 

1 Concurs de mèrits mitjançant 
procés qualificat d’estabilització 

Llei 20/2021 

C2 (CD-16) Graduat en 
Educació 
Secundaria 

Obligatòria 

Educadores 
Escola Bressol 

1 Concurs de mèrits mitjançant 
procés qualificat d’estabilització 
Llei 20/2021 

C2 (CD-12) Graduat en 
Educació 
Secundaria 

Obligatòria 

Auxiliar. Escola 
Bressol 
 

1 Concurs de mèrits mitjançant 
procés qualificat d’estabilització 
Llei 20/2021 

 
Serveis Generals 

CATEGORIA 
LABORAL 

(assimilada) 

TITULACIÓ DENOMINACIÓ 
(*) plaça dedicació 

parcial 

VACANTS SISTEMA DE 
SELECCIÓ/PROVISIÓ 

C2 (CD-14) Graduat en 
Educació 
Secundaria 

Obligatòria 

Auxiliar -
Administratiu/va – 
Of. Els Forns (*) 

 

1 Concurs de mèrits mitjançant 
procés d’estabilització Llei 
20/2021 

C2 (CD-14) Graduat en 
Educació 
Secundaria 
Obligatòria 

Conserge auxiliar 
Museu (*) 

1 Concurs de mèrits mitjançant 
procés d’estabilització Llei 
20/2021 

 

La resolució d’aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31.12.2024.  
 
Tercer.- Que es publiqui a la seu electrònica i en el Tauler d'anuncis, en el BOP i en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Que es remeti copia a l'Administració General de l'Estat i a la Direcció General de 

l'Administració Local de Catalunya. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
24.0.- 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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