
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 

Núm. JGL2022000050  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 12 de desembre de 2022 

Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:50 h 
Lloc: Sala de Plens 

 
Hi assisteixen 
Dídac Manresa Molins, Alcalde 

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde 
Josep Amargant Argemí, 2n Tinent Alcalde 
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia 

 
Amb veu i sense vot 
Samuel Torres Torrent, Regidor 

Isabel Vilamala Soler, Regidora 
Ferran Palau Masip, Regidor 
Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora 

 
Jordi Jove Perich, Secretari-interventor interí 
  

 
Desenvolupament de la sessió  
 
Una vegada comprovada pel secretari-intervenció interí l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
 

1.0.- Aprovar les actes de les sessions de la Junta de Govern anteriors JGL2022000048 i 
JGL2022000049, del 28 de novembre i 7 de desembre de 2022, 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 anteriors JGL2022000048 i JGL2022000049, del 28 de novembre i 7 de 
desembre de 2022. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

2.0.- Aprovar una pròrroga anual del contracte del servei d'assessorament jurídic i defensa i 
representació de l'Ajuntament de Breda davant tots els ordres jurisdiccionals.  
 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 28 de gener de 2019, va aprovar adjudicar el 

contracte del servei d'assessorament jurídic i defensa i representació de l'Ajuntament de Breda 
davant tots els ordres jurisdiccionals a favor del Sr. Jaume Figueras Coll  
 

El contracte es regeix per les condicions previstes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i el Plec de Prescripcions Tècniques, aprovats per Decret d’Alcaldia núm. 918 de data 20 de 
desembre 2018. 

 
El contracte tenia una durada inicial de quatre anys, no obstant la clàusula setena del PCAP preveu 
que aquest pugui ser prorrogat un any més. 

 
L’Ajuntament entén que el contracte s’està prestant correctament , per tant proposa formalitzar la 
pròrroga anual amb efectes a partir de l´1 de febrer de 2023.  

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

Legislació aplicable 
 
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, 

Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 



 

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 

El 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 sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació el següent acord: 

 
Primer.- Aprovar una pròrroga anual a comptar des del dia 1 de febrer de 2023 fins el dia 31 de gener 
de 2024 del vigent contracte del servei d'assessorament jurídic i defensa i representació de 

l'Ajuntament de Breda davant tots els ordres jurisdiccionals.  
 
Durant la pròrroga regiran les mateixes condicions que regeixen el contracte adjudicat en data 30 de 

gener de 2019.  
 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada de 21.780,00,-€, amb càrrec dels pressupostos de 
les anualitats 2023 i 2024, d’acord amb la disposició plurianual següent:  
 

anualitat Aplicació pressupostaria  Import a consignar 

2023 920.226.04 19.965,00 

2024 920.226.04 1.815,00 

 
L’autorització es condiciona al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.  

 
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Jaume Figueras Coll per tal manifesti la seva conformitat a la 
prorroga del contracte dins el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la notificació dels presents 

acords.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació.  

 
Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
3.0.- Aprovar un contracte menor d'obres de l'àrea de Festes 
 

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, amb observacions, 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’aplicac ió pressupostària que es detalla: 
 

CONCEPTE CODI_CPV APLICACIÓ CIF EMPRESA BASE IVA TOTAL 

Col·locació de taulers 

de fullola per a la 
renovació de les 
carrosses dels reis 

45420000-
7 

338 62900  77908911E 
Joan 
Vilamala 

Soler 

598,00€ 21% 723,58€ 

 

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

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
4.0.- Aprovar la justificació presentada i autoritzar el pagament de la subvenció extraordinària 
concedida a la UE Breda 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 28 de novembre de 2022, va aprovar, 
entre d’altres, la concessió d’una subvenció extraordinària exclosa de pública concurrència de 
2.436,00€ a la Unió Esportiva Breda, amb CIF G17273905, pel finançament del Torneig Estiu de 

Futbol 7 de Breda. 
 
La mateixa resolució establia el termini de justificació fins el 16 de desembre de 2022, mitjançant 

compte justificatiu simplificat. 
 
En data 1 de desembre, mitjançant registre E2022005356 la Unió Esportiva Breda presenta el compte 

justificatiu i figuren en l’expedient les factures, emeses en concepte d’arbitratge de torneig, per la 
Federació Catalana de Futbol així com el comprovant del seu pagament.  
 

Revisada la documentació presentada s’ha informat favorablement pels servei tècnics municipals la 
justificació que la Unió Esportiva Breda, amb CIF G17273905, ha realitzat de la subvenció 
extraordinària de 2.436,00€ en despeses d’arbitratge del Torneig d’estiu de Futbol 7 celebrat el juliol 

de 2022. 
 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de la despesa, emès pel secretari-interventor, 

pel qual es fa constar que el pressupost de l’any 2022 disposa, en la partida 341 4800201, de 
2.436,00€ com a subvenció extraordinària a la Unió Esportiva Breda.  
 



 

Legislació aplicable 
 
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. 
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.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020_2022. 

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

 
Primer.- Acceptar la justificació econòmica presentada per la Unió Esportiva Breda i reconèixer 
l’obligació de pagament de la subvenció concedida per les despeses d’arbitratge del Torneig d’estiu 

de Futbol 7 celebrat el juliol de 2022. 
 
Segon.- Ordenar el pagament de 2.436,00€, la Unió Esportiva Breda, amb CIF G17273905, amb 

càrrec a la partida pressupostària 341 4800201. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.  

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

 
 
5.0.- Autoritzar la instal·lació d'un DEA al camp d'esports municipal per part de la Federació 

Catalana de Futbol 
 
Antecedents  

 
La Federació Catalana de Futbol ha engegat la campanya Tots Som un Batec per col·locar DEA’s als 
camps on es practica el futbol i encara no en disposen. 

 
La Unió Esportiva Breda com a club afiliat a la Federació que compleix els requisits establerts en la 
campanya i atès que la instal·lació esportiva municipal encara no té un DEA propi, ha sol·licitat a 

aquesta corporació l’autorització, com a propietat, per a sumar-se a la campanya i sol·licitar la 
instal·lació de l’aparell. 
 

El club esportiu es compromet a la assistir a la formació obligatòria i a assumir les despeses de 
manteniment anual, de 15,00€ a partir del tercer any. 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar, com a propietat, la instal·lació d’un DEA al camp d’esports municipal de Breda.  

 
Segon.- Comunicar els presents acords als serveis tècnics municipals atès que els recauen les 
tasques de supervisió i indicació tècnica del procés d’instal·lació.  

 
Tercer.- Notificar a la Unió Esportiva Breda els presents acords, juntament amb el document 
d’Autorització-compromís instal·lació DEA facilitat per la Federació Catalana de Futbol, degudament 

emplenat i signat per l’Alcalde de la corporació.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.  

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 



 

6.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 
 
6.1.- Aprovar un contracte 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 

Programes de les 
activitats de les 

festes de Nadal 
2022_2023 

22150000-6 920 22001  79304177Q 
Joaquim 
Vall-llosera 
Pujolràs 

495,00€ 21% 598,95€ 

 
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  
 
 



 

6.2.- Acceptar la modificació de l'acord de concessió de la subvenció atorgada, per a la 
realització del projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una part dels edificis del 
claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda per al període 2021_2022, per part de l'Oficina 

de Suport a la Iniciativa Cultural 
 
Antecedents  

 
Amb la voluntat d’executar el projecte de consolidació de façanes i cobertes d’una part dels edificis 
del claustre del monestir de Sant Salvador de Breda, amb un cost total, incloent les despeses de 

redacció i l’estudi de paraments, de 249.923,27€, per Decret d’Alcaldia 2021DECR000113, de 18 de 
febrer, es resol aprovar la sol·licitud d'una subvenció de 200.000,00€, exclosa de concurrència pública 
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . 

 
En data 25 de març de 2021, el Consell d’administració de l’OSIC aprova la despesa pluriennal 
destinada a la realització del projecte de consolidació de les façanes i cobertes d’una part dels edificis 

del claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda, per un import total de 200.000,00€, distribuïts en 
les anualitats següents: 
 

Any Import 

2021 100.000,00€ 

2022 100.000,00€ 

TOTAL 200.000,00€ 

 

El mateix acord estableix disposar el pagament dels 200.000,00€ concedits de la manera següent: 
 

- El 100% del pagament corresponent a l’anualitat 2021 es tramitarà, en concepte de bestreta, 
en el moment de la concessió de la subvenció. Per al pagament d’aquesta bestreta no 

s’exigeix la prestació de garantia. 
 

- El 60% de l’import del 2022 es pagarà en concepte de bestreta, un cop l’Ajuntament hagi 

presentat, abans del 31 de juliol de 2022, una memòria detallada de l’estat d’execució de les 
obres i un resum de les despeses realitzades, i d’acord amb l’informe favorable de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural. 

 
- El 40% restants, de l’import del 2022, es tramitarà quan per part de l’Ajuntament s’hagin 

justificat la totalitat de les activitats subvencionades, d’acord amb el que disposa el punt tercer 

de l’acord de concessió. 
 
La Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2022 va aprovar la sol·licitud d’una pròrroga del termini 

d’execució i justificació, que es va sol·licitar formalment el 27 de juliol de2022.  
 
El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport da la Iniciativa Cultural de 29 de novembre de 2022 

va acordar, modificar l’Acord, de 25 de març de 2021, de concessió de la subvenció a l’Ajuntament de 
Breda en els punts següents: 
 

S’estableixen les següents anualitats: 
 

Any Import 

2021 100.000,00€ 

2022 60.000,00€ 

2023 40.000,00€ 

TOTAL 200.000,00€ 

 
S’aprova el pagament del 100% del corresponent a l’anualitat 2022 en concepte de bestreta.  

 
S’informa que el 40% restant es pagarà un cop justificada la totalitat de les activitats subvencionades, 
abans del 15 de novembre de 2023. 

 
Legislació aplicable 
 

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

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  



 

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

Primer.- Acceptar la modificació de l'acord de concessió de la subvenció atorgada, per a la realització 
del projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una part dels edificis del claustre del Monestir de 
Sant Salvador de Breda per al període 2021_2022, per part de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 

Cultural. 
 
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la corporació la concessió per al reconeixement 

d’ingrés dels 200.000,00€ la modificació d’imports i anualitats:  
 

Any Import 

2021 100.000,00€ 

2022 60.000,00€ 

2023 40.000,00€ 

TOTAL 200.000,00€ 

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

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

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.3.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió al programa Pt01 de gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi 2023 i autorització del pagament de 
la taxa a Dipsalut 

 
Antecedents  
 

Instal·lacions municipals com el Camp d’esports, el Pavelló poliesportiu on s’utilitza aigua per al seu 
funcionament i es produeixen aerosols als que queden exposats els seus usuaris, són instal·lacions 
de les catalogades d’alt risc de proliferació i transmissió de legionel·losi.  

 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix 
als ajuntaments de la demarcació amb instal·lacions com les descrites, de suport a la gestió i control 

de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi.  
 
El programa de servei es confiança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 

calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades.  
 
El programa inclou el desenvolupament de les actuacions següents:  

- Pla de caracterització de la instal·lació  
- Pla de manteniment higiènic i sanitari  
- Pla de control de la qualitat de l’aigua  

- Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol  
- Dossier tècnic de la instal·lació  
 

Dipsalut proporciona formació gratuïta vinculada al programa pels treballadors municipals que duen a 
terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.  
 

Legislació aplicable  
 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris pe r a la 

prevenció i control de la legionel·losi. Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les 
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi. Ordre SCO/317/2003, de 
7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del 

personal que du a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte 
del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol.  
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar el programa PT01 Suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 

d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi a Dipsalut, per a les instal·lacions del Camp d’esports i el  
Pavelló poliesportiu.  
 

Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control 
d’instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de la legionel·la, establerta per ordenança fiscal, de 
366,80€ (183,40€/actuació) amb càrrec a l’aplicació 3110 21000 del pressupost municipal de l’any 

2023.  
 
Tercer.- Donar compte del present acord 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.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
6.4.- Aprovar la sol·licitud d'inclusió al programa Pt02 suport a la gestió i control de la 
salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi 2023 i 

autorització del pagament de la taxa a Dipsa lut 
 
Antecedents  

 
Les instal·lacions municipals de les piscines municipals i del reg del Camp d’esports són catalogades 
de baix risc de proliferació i transmissió de legionel·losi ja que s’utilitza aigua per al seu funcionament 
i es produeixen aerosols als que queden exposats els seus usuaris.  

 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té creat un programa, que ofereix 
als ajuntaments de la demarcació amb instal·lacions com les descrites, de suport a la gestió i control 

de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi.  
 
El programa de servei es cofinança entre Dipsalut i l’Ajuntament mitjançant una taxa variable, que es 

calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades.  
 
El programa inclou el desenvolupament de les actuacions següents:  

- Pla de caracterització de la instal·lació  
- Pla de manteniment higiènic i sanitari  
- Pla de control de la qualitat de l’aigua  

- Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del Pla d’autocontrol  
- Dossier tècnic de la instal·lació  

 

Dipsalut proporciona formació gratuïta vinculada al programa pels treballadors municipals que duen a 
terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.  
 

Legislació aplicable 
 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el 

procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que portarà  a terme les 
operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, 
de 27 de juliol.  

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

Primer.- Sol·licitar el programa PT02 Suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions 
de baix risc per a la transmissió de legionel·losi a Dipsalut, per a les instal·lacions municipals de les 
piscines municipals, del reg del Camp d’esports, de l’Escola Montseny i de l’Escola Bressol.  

 
Segon.- Autoritzar el pagament de la taxa per a la prestació dels servei de gestió i control 
d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·la, establerta per ordenança fiscal, de 



 

338,40€ (84,60€/actuació) amb càrrec a l’aplicació 3110 21000 del pressupost municipal de l’any 
2023.  
 

Tercer.- Donar compte del present acord 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.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat  

 
 
6.5.- Aprovar un requeriment d'esmena de la documentació aportada per justificar la subvenció 

nominativa de l'Institut Escola Montseny 
 
Antecedents  

 
La Junta de Govern Local, de 15 de març de 2021, va aprovar concedir una subvenció de 4.000,00€, 
en el pressupost municipal de l’any 2022, a l’Escola Montseny pel desenvolupament del Projecte de 

renovació de l'equipament informàtic del centre.  
 
Segons informe tècnic, la documentació aportada com a justificativa, de la despesa corresponent a 

l’anualitat 2022 no s’adequa a l’objecte de conciliar l’equipament dels centre amb les necessitats a 
l’aula i així potenciar les habilitats de l’alumnat derivades  de la investigació i la recerca d’informació, 
del conveni signat per al finançament del Projec te de renovació de l’equipament informàtic del centre 

entre el 2021 i el 2024. 
 
Pel que es proposa concedir un període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació aportada i 
acreditar amb factures que la despesa per a l’anualitat 2022 realitzada per l’Institut Escola Montseny 

s’ha destinat a la renovació de l’equipament informàtic del centre per tal de conciliar l’equipament dels 
centre amb les necessitats a l’aula i així potenciar les habilitats de l’alumnat derivades de la 
investigació i la recerca d’informació. 

 
Legislació aplicable  
 

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.  

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.  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
Bases d’execució del pressupost municipal.  

Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022.  
Reglament municipal de subvencions. 
 

Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un tràmit de 10 dies hàbils, des de l’endemà de la notificació dels presents acords, 

a les representants de l’Institut Escola Montseny per modificar el compte justificatiu presentat i aportar 
factures que acreditin que la despesa realitzada durant l’anualitat 2022 s’adequa a l’objecte del 
conveni: 

 
Renovació de l’equipament informàtic del centre per tal de conciliar l’equipament dels cent re amb les 
necessitats a l’aula i així potenciar les habilitats de l’alumnat derivades de la investigació i la recerca 

d’informació. 
 
Segon.- Advertir a les representants de l’Institut Escola Montseny que si, en el termini establert, no 

modifiquen la documentació aportada, per a la justificació de la subvenció concedida, caldrà iniciar el 
procediment de reintegrament de la bestreta de 2.800,00€, feta efectiva en data 27 de gener de 2022.  
 

Tercer.- Notificar els presents acords a les representants de l’Institut Escola Montseny.  
 



 

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

 
 
6.6.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida a la Unió de botiguers i 

comerciants de Breda per l'anualitat 2022 i autoritzar el pagament restant 
 
Antecedents 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar, entre d’altres, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i les entitats perceptores de subvencions 

nominatives en els termes en què figura en l’expedient 1376-000005-2020. 
 
Per Resolució d‘Alcaldia 2020DECR000485, de data 22 de juny, es va signar un conveni regulador de 

subvencions nominatives amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda amb CIF G17580218, 
amb una vigència de tres anys, que estableix la consignació d’una quantitat de 3.000,00€ destinats a 
activitats de l’entitat. 

 
El pressupost municipal per l’any 2022 aprovat definitivament, en data 30 de desembre de 2021, 
contempla en la partida 4311 4800401 la quantitat de 3.000,00€ en concepte de Subvenció UBIC.  

 
L’entitat ha justificat en el termini previst i de manera adequada la subvenció concedida tal i com 
acrediten l’informe tècnic sobre la justificació aportada i de fiscalització prèvia per part de la 

Secretaria-intervenció de la corporació, que consten en l’expedient.  
 
Legislació aplicable 
 

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. 

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.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal.  

Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 

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.- Acceptar la justificació presentada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda, amb 
CIF G17580218. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar i reconèixer el pagament de 900,00€, corresponents a la resta de la 
subvenció concedida, per activitats de promoció del comerç local durant l’anualitat 2022, a càrrec de 
l’aplicació 4311 4800401 del pressupost municipal 2022.  

 
Tercer.- Comunicar el present acord 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  

 
 
6.7.- Resolució de les justificacions presentades a les subvencions de concurrència 

competitiva concedides a les entitats, associacions i col·lectius de Breda pel 2022 
 
Antecedents 

 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 29 de gener de 2018, va acordar 
aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per 

entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda.  



 

 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 24 de gener de 2022, va aprovar, entre 
d’altres, la Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i 

col·lectius del municipi de Breda per l’any 2022 i determinar que el termini de presentació de les 
sol·licituds començaria l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzaria 
el 31 de maig de 2022. 

 
La Junta de Govern Local, del 25 de juliol de 2022, va aprovar a les entitats, associacions i col·lectius 
de Breda que han concorregut a la convocatòria, les subvencions que es relacionen tot seguit: 

 

EXP. ENTITAT SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 1.482,00 € 

X2022000589 DONES DE BREDA 1.000,00 € 

X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 661,13 € 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 1.000,00 € 

X2022001255 ASS AMICS DEL CASTELL DE MONTSORIU 250,00 € 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 1.350,00 € 

X2022001270 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 € 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 € 

 
La mateixa resolució estableix el pagament d’un 70% de l’import concedit, com a bestreta, i que per al 
cobrament del 30% restant cal que les entitats esmentades justi fiquin els imports següents: 

 

EXP. ENTITAT A JUSTIFICAR 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 4.904,21 € 

X2022000589 DONES DE BREDA 4.522,51 € 
X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 5.800,00 € 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 1.809,09 € 

X2022001255 ASS AMICS DEL CASTELL DE MONTSORIU 1.530,00 € 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 4.620,00 € 

X2022001270 CLUB PATÍ BREDA 47.300,00 € 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 11.000,00 € 

 

En el període establert per a la presentació de la justificació totes les entitats han aportat el compte 
justificatiu simplificat i l’annex amb les factures que s’hi imputen.  
 

Tot i això, tal com s’informe per part dels Serveis tècnics municipals les entitats següents no 
justifiquen la quantitat necessària per al cobrament íntegra de la subvenció concedida.  
 

EXP. ENTITAT SUBV. CONC. A JUST. MOTIU 

X2022000589 DONES DE BREDA 1.000,00 € 4.522,51€ Despesa insuficient 

X2022000735 ASS JUBITLATS I PENSIONISTES 661,13 € 5.800,00€ Despesa insuficient 

X2022001256 ASS VEINS VILATANS DE BREDA 1.350,00 € 4.620,00€ Despesa insuficient 

 

Legislació aplicable 
 
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.  
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. Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals.  
Bases d’execució del pressupost municipal.  
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022.  

Reglament municipal de subvencions.  
Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius del municipi de Breda.  

Convocatòria de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del 
municipi de Breda. 
 



 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la justificació presentada i autoritzar el pagament restant de les següents entitats: 

 

EXP. ENTITAT SUBV.CONC. 30% RESTANT 

X2022000443 AFA ESC MONTSENY 1.482,00 € 444,60 € 

X2022001193 CLUB EXCURSIONISTA BREDA 1.000,00 € 300,00 € 

X2022001255 ASS AMICS DEL CASTELL DE MONTSORIU 250,00 € 75,00 € 

X2022001270 CLUB PATÍ BREDA 2.764,50 € 829,35 € 

X2022001271 UNIÓ ESPORTIVA BREDA 2.764,50 € 829,35 € 

 
Segon.- Considerar no adequada la documentació presentada, pels motius especificats en cada cas, 
i requerir l’esmena de la documentació presentada a les següents entitats:  

 

EXP. ENTITAT SUBV. CONC. A JUST. MOTIU 

X2022000589 DONES DE BREDA 1.000,00 € 4.522,51€ 
Despesa insuficient  
(import justificat 1.873,46€) 

X2022000735 
ASS JUBITLATS I 
PENSIONISTES 

661,13 € 5.800,00€ 
Despesa insuficient  
(import justificat 1.947,13€) 

X2022001256 
ASS VEINS VILATANS 

DE BREDA 
1.350,00 € 4.620,00€ 

Despesa insuficient  

(import justificat 2.704,64€) 

 
Tercer.- Concedir, a les entitats de qui no s’accepta la justificació, un període de 10 dies hàbils des 
de l’endemà de la recepció de la notificació per a donar resposta al requeriment, tal i com estableix 

l’article 6 de la convocatòria que literalment diu:  
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 

termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui noti ficat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligac ió de reintegrament en cas que s’hagués 

avançat el seu pagament. 
 
Quart.- Notificar el present acord a les entitats, associacions i col·lectius interessades. 

  
Cinquè.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement  i 
als efectes oportuns. 

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

Resultat: Aprovat per unanimitat  
 
 

6.8.- Aprovar la denuncia i extinció del Conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda, per a la prestació dels serveis d’orientació i 
intermediació labora l a través del servei integral d’ocupació (SIO) 

 
Antecedents 
 

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Breda reunida el dia 20 de gener de 2020 va aprovar el 
Conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva, per a la prestació dels serveis 
d’orientació i intermediació laboral a través del servei integral d’ocupació (SIO). 

 
Una vegada han transcorregut tres anys des de l’inici del servei, l’Ajuntament de Breda entén que no 
s’han assolit els objectius perseguits, entre d’altres motius pel fet que el servei ha resultat suspès 

durant el període de pandèmia del Covid. i el Consell Comarcal no ha pogut destinat el personal amb 
la regularitat i els efectius que requeria una bona prestació del servei.  
 

Per aquests motius i davant la dificultat de prestar el servei en els termes inicialment plantejats, 
l’Ajuntament de Breda proposa al Consell Comarcal la denuncia del conveni i l’extinció del mateix per 
mutu acord d’ambdues parts.  

 



 

Legislació aplicable 
 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 310 i 311). 
 

Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de ls següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la denuncia del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva 

i l’Ajuntament de Breda, per a la prestació dels serveis d’orientació i intermediació laboral a través del 
servei integral d’ocupació (SIO). 
 

Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva que accepti l’extinció dels efectes del conveni en 
data 31 de desembre de 2022. 
 

Tercer- Deixar sense efecte l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual de l’import 
de 7.600 euros per l’anualitat 2023.  
 

Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  

 
Resultat: Aprovat per unanimitat  
 

 
7.0.- 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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