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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 01JGL2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 12-01-2015 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:20 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen  
Jordi Iglesias i Salip, alcalde 
Jaume Anglada i Sarsanach  
Teresa Martorell i Julià 
Judit Cortada i Esteve 
 
Regidors convidats 
Joan Miquel Terradas Giol  
Joan Antoni Frías Redondo  
Josep Amargant Argemí  
Juan Antonio Marín Acuña  
Dídac Manresa Molins  
Andreu Pujol Mas  
 
Regidors excusats 
Eva Andrés Masó  
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 21JG2014 (15-12-2014) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i la Fundació 
Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21.  
2.2. Aprovació de l’expedient de contractació del contracte de gestió, explotació i 
manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda mitjançant 
concessió i obertura del procediment de licitació.  
2.3. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i OKTITANS SL, per a la 
promoció de l’esport a Breda i l’organització del VIII Campus d’Hoquei Ramon Benito.  

3. Donar compte  
3.1.Donar compte de decrets d’alcaldia.  

4. Hisenda 
4.1. Contractació menor de serveis de prevenció aliè amb ICESE Prevenció SL.  
4.2. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2015 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic.  
4.3. Autorització del pagament de la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de 
les activitats de prestació dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 
del 2014, que han d’abonar les persones físiques i jurídiques que presenten els serveis de 
comunicació audiovisual.  
4.4 Aprovar la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona per a la posta en marxa i 
continuïtat de la Plataforma de Serveis Rurals Polivalents per a la gent gran de Breda.  
4.5. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Cal Manyà SC per actuacions a l’escola 
Montseny.  
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4.6. Aprovar pressupost per a la construcció de nínxols.  
4.7. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per a la instal·lació de 3 
“Splits Paret Inverter Bomba de calor” a l’ajuntament.  
4.8. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per modificacions 
d’il·luminació a la pista Poliesportiva de Breda.  

 4.9. Aprovar pressupost per a millores a la Plaça de Cal Batlle.  
4.10. Aprovar pressupost pels treballs previs a la formació de dues pistes de pàdel. S 
4.11. Aprovar pressupost per a millores en el sanejament al final del carrer Sant Francesc.  

5. Benestar i família 
 5.1. Aprovar els beneficiaris de la bonificació de la taxa d’escombraries 2014_06. S 

5.2. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi a la 
família DI.  
5.3. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a l’adquisició de material educatiu 
d’alumnes, residents a Breda, de l’IES Vescomtat de Cabrera.  

6. Personal 
6.1. Aprovar els torns de vacances dels agents de la Guàrdia Municipal per a l’any 2015.  

7. Urbanisme i obres 
7.1. Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la UA 16 “Sector Industrial Sud” del 
municipi de Breda.  

8. Responsabilitat patrimonial 
8.1. Incoació de procediment d’un expedient de Responsabilitat Patrimonial Exp. núm.: 
01/2015.  

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda 
en sessió ordinària a les 20:30 hores del dia 12 de gener de 2015. Constatada l’existència de quòrum 
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia.  
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  NÚMERO 21JG2014 DE 15 
DE DESEMBRE DE 2014 
 
Per part de l’Alcaldia es dóna lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 15 de desembre de 2014. 
 
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada 
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.  
 
 
2. ASSUMPTES DELEGATS DE PLE 
 
2.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l ’Ajuntament de Breda i la Fundació 
Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21.  
 
Antecedents 
La Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21 ha redactat un conveni (R-CP-
LaFo-LLAR PETIT MONTSENY-21-01-15) per a la realització de pràctiques d’aprenentatge laboral de 
caràcter estrictament formatiu de l’alumna. 
 
El conveni compromet a l’Escola bressol municipal de Breda, El Petit Montseny, centre on es realitzaran 
les pràctiques d’aprenentatge a facilitar el/la preparador/a laboral que es fa responsable de la formació 
inicial en el lloc de treball de l’alumne/a i del seguiment durant tot el període de pràctiques.  
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La durada de les pràctiques s’ha iniciat el 21 de gener i acabarà el 31 de juliol de 2015, amb l’horari de 
dimecres i dijous de 15 a 17 hores. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i la Fundació 
Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21 (R-CP-LaFo-LLAR PETIT MONTSENY- 21-01-
15) per a la realització de pràctiques d’aprenentatge laboral de caràcter estrictament formatiu de 
l’alumna. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord als interessats.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
2.2. Aprovació de l’expedient de contractació del c ontracte de gestió, explotació i manteniment 
de les instal·lacions de les pistes de pàdel munici pals de Breda mitjançant concessió i 
obertura del procediment de licitació.  
 
Antecedents 
Atès que l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 
defineix com a serveis públics locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves 
competències. Els serveis públics locals es poden gestionar de manera directa, pel propi ens, o 
indirecta, a través d’un tercer. No es podran prestar en cap cas per gestió indirecta els que impliquin 
exercici d’autoritat. 
 
Atès que l’article 25.2.m LRBRL recull entre les competències municipals les activitats o instal·lacions 
culturals i esportives. 
 
L’article 8 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix el contracte de gestió de serveis públics com aquell en 
virtut del qual «una Administració pública encomana a una persona, natural o jurídica, la gestió d’un 
servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de la seva competència per 
l’Administració que l’encomana». 

 
De les diferents modalitats que pot adoptar la gestió de serveis públics, de conformitat amb la lletra a) 
de l’article 277 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la concessió serà aquella per la qual l’empresari gestionarà el 
servei al seu propi risc i ventura. 
 
Atès que en data 11 de desembre de 2014, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò 
que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
Legislació aplicable  
Els articles 8, 22, 53, 109, 110, 132, 133, 138 i següents, 150 i següents, 157 a 161, 275 a 289 i 
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 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) 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per al contracte de gestió, 
explotació i manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda i obertura de 
la fase de licitació. 
 
Segon.-  Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte i 
publicar-lo en el perfil del contractant. 
 
Tercer.-  Anunciar la licitació del contracte en el BOP, en el DOGC i en el perfil del contractant. 
 
Quart.- Notificar el present acord als serveis comptables per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
2.3. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Aj untament de Breda i OKTITANS SL, per a la 
promoció de l’esport a Breda i l’organització del V III Campus d’Hoquei Ramon Benito.  
 
Antecedents 
L’empresa OKTITANS SL, amb CIF B17849597, representada pel Sr. Ramon Benito Martínez, amb 
NIF 77610859G, dedicada a l’organització d’esdeveniments esportius té interès, en què li sigui cedit 
l’ús de la pista, vestidors i la part de d’alt del pavelló poliesportiu, les piscines municipals, el camp 
d’esports municipal i l’Escola Montseny per a la realització del VIII Campus Oktitans Ramon Benito 
del dia 28 de juny al 13 de juliol de 2015. 
 
L’Ajuntament de Breda té interès en promocionar l’esport al municipi, i és el titular del Pavelló 
Poliesportiu Municipal, les Piscines Municipals i el Camp d’esports municipals, immobles destinats al 
desenvolupament d’actes esportius, situats a l’avinguda Catalunya, s/n, i l’Escola Montseny, immoble 
destinat al desenvolupament d’actes educatius, situat al passeig de les Escoles, 26. 
 
L’Ajuntament de Breda proposa a OKTITANS SL la subscripció d’un conveni per a la promoció de 
l’esport a Breda i l’organització del VIII Campus d’Hoquei Ramon Benito, amb el text següent: 
 
“Conveni per a la promoció de l’esport a Breda i l’ organització del VIII Campus Oktitans Ramon Benito 2015 
 
Breda,  
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Jordi IGLESIAS SALIP, major d’edat, amb DNI 40.290.996 X en la seva condició d’alcalde de l’Ajuntament de 
Breda  
 
De l’altra part, el/la Sr. Ramon Benito Martinez, major d’edat, amb NIF 77610859G en la seva condició de representant de 
l’empresa OKITANS, SL amb CIF B17849597, en la seva condició de director del VII Campus Oktitans Ramon Benito 2015. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, en conseqüència  
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Breda té interès en promocionar l’esport al municipi i és titular del Pavelló Poliesportiu Municipal, les 
Piscines Municipals i el Camp d’Esports municipals, immobles destinats al desenvolupament d’actes esportius, situats a 
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l’avinguda Catalunya, s/n, i l’Escola Montseny, immoble destinat al desenvolupament d’actes educatius, situat al passeig de les 
Escoles, 26.  
 
II.- Que OKTITANS SL és una empresa dedicada a la organització d’esdeveniments esportius i ha manifestat el seu interès, en 
què li sigui cedit l’ús de la pista, vestidors i la part de d’alt del pavelló poliesportiu, per fer servir les taules i cadires per 
esmorzar, dinar, sopar i fer alguna activitat del dia 28 de juny al 13 de juliol de 2015. 
 
III.- Que OKTITANS SL ha manifestat el seu interès, en què li sigui cedit l’ús de les instal·lacions de les piscines municipals del 
dia 28 de juny al 11 de juliol dins dels horaris establerts a la sol·licitud. 
 
IV.-  Que OKTITANS SL ha manifestat el seu interès, en què li sigui cedit l’ús de les instal·lacions de l’Escola Montseny, per a 
les activitats de previstes en el desenvolupament del VIII Campus Oktitans Ramon Benito 2015, del 27 de juny al 13 de juliol de 
2015. 
 
V.- Que OKTITANS SL ha manifestat el seu interès, en què li sigui cedit l’ús del camp de gespa del Camp d’Esports municipals 
els dimecres a la tarda durant el període en que es porti a terme el campus, és a dir, els dies 1 i 8 de juliol de 2015 a partir de 
les 16:00 hores. 
 
VI.- Que, per aquest motiu, ambdues parts han arribat al present acord que recull les condicions en base a les que s’ha de regir 
la cessió i que es fonamenta en els següents 
 
PACTES 
 
Primer.- L’Ajuntament de Breda cedeix, temporalment, l’ús del Pavelló Poliesportiu Municipal, les Piscines Municipals i el Camp 
d’Esports municipals, situats a l’avinguda Catalunya, s/n, i l’Escola Montseny, situat al passeig de les Escoles, 26, per a la 
celebració del VIII Campus Oktitans Ramon Benito 2015, que es desenvoluparà els dies següents: 
 

- Del 28 de juny al 11 de juliol de 2015. 
 
Segon.- L’ús de les diferents instal·lacions es desenvoluparà de la manera següent: 
 

- Pista poliesportiva: espai d’entraments 
- Vestidors: espai d’adequació de la vestimenta i neteja 
- Part de dalt del Pavelló: espai on realitzar els àpats d’esmorzar, dinar i sopar de la mainada. 
- Piscines municipals, utilització segons planificació presentada i disponibilitat de les instal·lacions, sempre en grups 

reduïts de com a màxim 20 persones.  
- Camp d’esports municipal: ús del camp de gespa municipal els dies 1 i 8 de juliol de 2015 a partir de les 16:00 hores. 
- 4 aules de l’Escola Montseny: espai de dormitori, 3 destinades a la mainada i 1 pels monitors 
- Pati de l’Escola Montseny: activitats i jocs de nit amb la mainada 
 

Respectant en tot moment la normativa d’ús del local, i qualsevol altra normativa a la que pugui estar subjecte el 
desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer.- El cessionari declara conèixer les característiques i estat de conservació de les diverses instal·lacions i immobles i 
acceptar-les expressament. El cessionari es compromet, conscient de les activitats que es desenvolupen en cadascun dels 
immobles a utilitzar, a respectar les instal·lacions i a deixar-les en un bon estat al finalitzar l’activitat.  
 
Quart.- Que OKTITANS SL, com a responsable del VII Campus Oktitans Ramon Benito 2015, es fa directe i exclusivament 
responsable de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar, a persones o coses o al propi immoble, en la mesura que 
derivin de l’activitat exercida.  
 
Cinquè.-  Que la gestió i organització del campus d’hoquei i de les corresponents activitats són a càrrec de l’interessat, el qual 
ha d’aportar tots els materials, instruments i elements necessaris per al correcte funcionament del campus, atenent que 
l’activitat serà exercida en tot moment amb indemnitat per l’Ajuntament. L'entitat organitzadora o l'entitat promotora haurà de 
contractar una assegurança d'accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim de 
3.005,06 euros en cas de mort i un capital mínim de 6.010,12 euros per invalidesa per accident. 
 
L'entitat organitzadora o l'entitat promotora té l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els 
riscos derivats del desenvolupament de les activitats de temps lliure amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 
601.012,10 euros per sinistre. La Generalitat de Catalunya podrà actualitzar anualment els límits fixats als dos apartats 
anteriors mitjançant un decret. En cas que l'entitat organitzadora o promotora de l'activitat estigués federada o formés part d'un 
moviment o associació podran ser aquestes federacions, moviments o associacions les que formalitzin els contractes 
d'assegurances esmentades. 
 
Sisè.-  Aquesta activitat resta subjecta a la normativa reguladora dels casals d’estiu i en concret al Decret 137/2003, de 10 de 
juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, que estableix els requisits 
mínims que aquestes activitats han de complir necessàriament per i durant la seva realització i les obligacions de la persona 
responsable de l’activitat. En concret i d’acord amb l’article 10 del Decret 137/2003, de 10 de juny, s’haurà de notificar a la 
Secretaria General de Joventut la realització de les activitats que tinguin una durada de tres o més nits consecutives. 
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Setè.- El OKTITANS SL es compromet a concedir, com a prestacions a la cessió d’ús dels locals municipals esmentats, les 
actuacions següents: 
 

- Organitzar una festa aquàtica per la festa major de Breda de 2015. 
- Organitzar una festa d’inflamables terrestres dimarts i aquàtics dijous al col·legi durant el mes de juliol de 2015 pel 

casal al matí. 
- Possibilitar la utilització al Casal, durant el mes de juliol de 2015, dels llits elàstics instal·lats al col·legi. 
- Col·locar el Logotip de l’Ajuntament de Breda a pòsters, tríptics i pàgina web. 

 
Vuitè.-  El servei de neteja, manteniment i conservació ordinària d’aquestes instal·lacions durant la realització del campus és a 
càrrec de l’interessat. 
 
Novè.-  Qualsevol divergència o conflicte que es susciti entre les parts respecte el present contracte, es plantejarà en tot cas 
davant els Jutjats i Tribunals de la jurisdicció contenciosa de Girona i Catalunya. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el signen en dos exemplars del mateix valor i 
efecte.” 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i OKTITANS per a 
la promoció de l’esport a Breda i l’organització del VIII Campus Oktitans Ramon Benito 2015. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Sr. Ramon Benito Martínez, amb NIF 77610859G, com a 
representant legal de l’empresa OKTITANS SL, amb CIF B17849597, sol·licitant-li la signatura del 
conveni per triplicat. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a l’Escola Montseny per al seu coneixement. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord als serveis de neteja de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3. DONAR COMPTE  

 
3.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia. 
 
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès 
de data del 13 de desembre de 2014 al 9 de gener de 2015: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
454 17/12/2014 Aprovació ADO factures finals novembre-2014 
455 17/12/2014 75 factures de dates diverses fase P pagament dia 17.12.14 
456 19/12/2014 Delegació de signatura secretaria accidental del 29 de desembre de 2014 al 4 de gener de 2015 
457 19/12/2014 Autorització ús pavelló poliesportiu i aprofitament barra dies 24 i 31 de desembre 
458 19/12/2014 Acceptar donació Fruiteria i Celler de partcipació núm. 01000 amb fins benèfics 
459 22/12/2014 Incoacio expedient sancionador transit 14_2014 
460 22/12/2014 paga extra nadal , nòmines personal i regidors desembre 2014 
461 22/12/2014 factures pagades a través de la Caixa durant el mes de desembre 2014 
462 22/12/2014 Contractar personal Parc de nadal 2015 
463 22/12/2014 pagaments fixes i altres mes desembre de 2014 
464 22/12/2014 Aprovar beneficiaris bonificació taxa escombraries 2014_04 
465 30/12/2014 Aprovar ADO factures des-2014 
466 31/12/2014 3 factures, Dones de Breda, Sara Cubells Pacheco i Merceria Sta. Anna 
467 31/12/2014 Aprovar ADO factures finals des-2014 
1 02/01/2015 Cercle Bredenc, lloguer locals O.a.c. i Espai Jove, mes gener 2015 
2 08/01/2015 Consell Comarcal Selva bestreta de 100.000 € 
3 08/01/2015 convocatòria 1JG2015 
4 08/01/2015 Iniciar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
5 09/01/2015 37 factures de dates 31.10.14 al 27.11.14, fase P 
6 09/01/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
7 09/01/2015 Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants  
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4. HISENDA 
 
4.1. Contractació menor de serveis de prevenció ali è amb ICESE Prevenció SL.  
 
Antecedents 
Atès que en data 24 de febrer de 2014 es va aprovar per Junta de Govern el Contracte de Serveis de 
Servei de Prevenció aliè entre l’Ajuntament de Breda i la Fundació Privada per a la Prevenció de 
Riscos Laborals (RISCLAB) 
 
Atès que l'adjudicatari, mitjançant escrit entrat en el registre d’aquest ajuntament el dia 4 de desembre 
de 2014, ha sol·licitat la resolució de mutu acord del contracte administratiu referit en aquesta 
resolució, d'acord amb la següent motivació:  
 
“La prestació del servei de prevenció de riscos laborals per part de RISCLAB ha esdevingut 
econòmicament inviable, atesa la càrrega que suposa per a la Fundació el compliment amb els 
requisits necessaris per mantenir la seva acreditació com a servei de prevenció, en els termes 
establerts a l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL). 
Aquesta realitat pot ser la causa de dificultats en la prestació del servei per part de RISCLAB durant 
l’any 2015.” 

 
Atès que l’ajuntament disposa d’ofertes d’altres empreses que garanteixen la prestació d’aquest 
servei en les mateixes condicions a partir de l’1 de gener de 2015, la qual cosa fa innecessària la 
permanència del contracte. 
 
Atès que és d’interès públic garantir que l’ens local disposi d’un servei aliè de prevenció de riscos 
laborals. 
 
D’acord amb els següents termes de la liquidació per resolució de mutu acord del contracte de 
prevenció de riscos laborals, sense que les parts no tinguin res més a reclamar-se. 
  
Atès que de conformitat amb els articles 223 a 225 del RD Leg. 3/2011 de 14 de novembre (Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) és procedent extingir el contracte de mutu acord, ja 
que no s’ha produït cap incompliment imputable al contractista i, d’acord amb els motius exposats 
anteriorment, concorren les raons d’interès públic que fan innecessari o inconvenient la permanència 
del contracte.  
 
Atès la necessitat de que l’Ajuntament de Breda disposi d’una cobertura en la prevenció de la 
seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada.  
 
Vist que l’empresa Icese Prevenció SL, ha presentat un pressupost per import de 1.417,92,-€ + 
297,76,-€ d’IVA (1.715,68,-€) per la quota anual pels serveis de prevenció aliè.  
 
Legislació aplicable 
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir 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.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
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Primer.-  Adjudicar a la empresa ICESE Prevenció SL el contracte de serveis per a la prevenció de 
seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada, per l’import assenyalat 
en la part expositiva d’aquesta resolució, amb data d’efecte del contracte a 1 de gener de 2015.  
 
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2015.920.227.06.  
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
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. 
 
 
4.2. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercic i 2015 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic.  
 
Antecedents 
El calendari de cobrament de tributs i les modificacions de les Ordenances Fiscals pel 2015, 
acordades al Ple de 28 de novembre de 2014, i publicada la seva aprovació definitiva al BOP de 
Girona número 247, de 30 de desembre de 2014, es comuniquen al Servei de Gestió Tributària i 
Cadastral del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Per l’exercici 2015 el Servei de Gestió Tributària i Cadastral vindrà a fer l’atenció personalitzada al 
vilatà el tercer dimarts de cada mes, excepte el gener i el desembre, a l’OAC, de 9:30 a 14:30 hores. 
 
Legislació aplicable 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Loc al acorda per unanimitat dels membres 
presents l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2015, amb el detall que s’expressa a continuació: 
 
CONCEPTE PERÍODE 
IVTM 1 de febrer - 31 de març 
Escombraries (1r semestre) 1 de març - 30 d’abril  
Gual permanent 1 d’abril - 31 de maig 
IBI Urbana (1a fracció) i IBI Rústica 1 de maig - 30 de juny 
Entrada de vehicles i Ocupació via pública 1 de juny -  31 de juliol 
IAE, Cementiri i Escombraries (2n semestre) 1 de setembre - 31 d’octubre 
IBI Urbana (2a fracció) 1 d’octubre - 30 de novembre 

 
Segon.- L’atenció al vilatà es farà des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores. 
 
Tercer.- L’atenció personalitzada del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de 
la Selva, es farà a l’ OAC, el tercer dimarts de mes, excepte el gener i el desembre, de 9:30 a 14:30 
hores, els següents dies: 17 febrer, 17 març, 21 abril, 19 maig, 23 juny, 21 juliol, 18 agost, 15 
setembre, 20 octubre i 18 novembre. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i adjuntar la certificació de les 
modificacions a les Ordenances Fiscals per l’exercici 2015. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
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4.3. Autorització del pagament de la taxa per actua cions de control i d’inspecció respecte de 
les activitats de prestació dels serveis de comunic ació audiovisual corresponent a l’exercici 
del 2014, que han d’abonar les persones físiques i jurídiques que presenten els serveis de 
comunicació audiovisual.  
 
Antecedents 
En data 2 de gener de 2014 i RE número 1, es rep notificació de l’acord del Ple del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya de data 17 de desembre de 2014, mitjançant el qual s’aprova la liquidació 
de la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació dels serveis 
de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici del 2014.  
 
Legislació aplicable 
Article 82 de la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol de l’estatut d’autonomia de Catalunya. 
Llei 22/2005 de 29 de desembre de la Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
Articles 24.3-1 a 24.3-8 del Decret legislatiu 3/2008 de 25 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Loc al acorda per unanimitat dels membres 
presents l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Autoritzar el pagament de la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les 
activitats de prestació dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici del 2014 
segons consta a l’annex de la notificació de l’acord del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
de data 17 de desembre de 2014 i per import de 61 euros. 
 
Segon.- Notificar el present acord als serveis comptables de la corporació per a que efectuïn el 
pagament en el número de compte indicat a la notificació referida en els antecedents d’aquest acord. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.4. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció a la Di putació de Girona per a la posta en marxa i 
continuïtat de la Plataforma de Serveis Rurals Poli valents per a la gent gran de Breda.  
 
Antecedents  
La Plataforma de Serveis Rurals polivalents per a la gent gran de Breda és un plataforma proveïdora 
de serveis especialitzats, àmplia i flexible que dóna suport a la globalitat de la persona gran, 
gestionada per SUMAR, empresa d’acció social. 
 
S’entén per globalitat treballar conjuntament els aspectes funcionals, cognitius, emocionals i socials, 
per assolir un envelliment saludable amb l’objectiu de minimitzar les diferents situacions de 
dependència i maximitzar la qualitat de vida. 
 
Els destinataris d’aquest model de centre de serveis són majoritàriament les persones majors de 65 
anys però també permet adreçar-se, en casos excepcionals, a menors de 65 anys que presentin 
deteriorament cognitiu o altres patologies que requereixen atenció especialitzada i/o assistencial. 
Es preveu que les places creades per a possibles usuaris del Centre siguin ocupades per veïns de 
Breda, així com dels municipis que ens envolten com Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i 
Hostalric, amb qui ja es comparteix l’Àrea Bàsica d’Assistència Primària. 
 
Per afrontar la despesa generada per la posta en marxa i la continuïtat del servei, del tot necessari 
per a la gent gran de la nostra població, amb l’aplicació d’unes quotes que puguin ser assumides pels 
usuaris intentant, amb els ajuts socials disponibles, que cap persona que en pugui fer ús i/o tenir 
necessitat en quedi fora per raons econòmiques, es creu oportú concórrer a la sol·licitud d’una 
subvenció exclosa de concurrència pública a la Diputació de Girona. 
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Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Sol·licitar una subvenció exclosa de concurrència pública, de 12.000,00€, a la Diputació de 
Girona per la posta en marxa i la continuïtat de la Plataforma de Serveis Rurals Polivalents per a la 
gent gran de Breda. 
 
Segon.-  Trametre, juntament amb la sol·licitud normalitzada, certificació del present acord, a la 
Diputació de Girona. 
 
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. 
 
 
4.5. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Cal Manyà SC per actuacions a l’escola 
Montseny.  
 
Antecedents 
L’empresa Cal Manyà SC ha presentat un pressupost de 2.647,95,-€ + 556,07,-€ d’IVA per a la 
col·locació d’aigüeres a 4 classes de l’escola Montseny. 
 
Legislació aplicable 
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00,- €, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2014. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Cal Manyà SC de 2.647,95,-€ + 556,07,-€ 
d’IVA per a la col·locació d’aigüeres a 4 classes de l’escola Montseny. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
320.632.01 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
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4.6. Aprovar pressupost per a la construcció de nín xols.  
 
Antecedents 
Es fa necessària la construcció de nínxols al cementiri de Breda per tal de poder assegurar el correcte 
servei. 
 
Construccions Josep Viader SL ha presentat pressupost per a la construcció de 8 nínxols al cementiri 
de Breda de les mateixes característiques del existents per un import de 7.163,20 € (5.920,00 € i 
1.243,20 € d’IVA). 
 
Legislació aplicable 
Article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text Refós de 
la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir 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.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Construccions Josep Viader SL per la 
construcció de 8 nínxols al cementiri de Breda de les mateixes característiques del existents, per un 
import de 7.163,20 € (5.920,00 € i 1.243,20 € d’IVA). 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
170.619.00 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
4.7. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per a la instal·lació de 3 “Splits 
Paret Inverter Bomba de calor” a l’ajuntament. 
 
Antecedents 
Atès que és necessari canviar l’equip d’aire acondicionat de la planta superior de les oficines 
municipals situades a l’edifici de l’Ajuntament degut al seu desgast i falta de funcionament. 
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a l’empresa Severo Sastre, S.L i a l’empresa Brecubat,SL. 
 
Atès que l’empresa Brecubat SL ha presentat un pressupost de 8.176,05,-€ + 1.716,97,-€ per a la 
instal·lació de 3 “Splits Paret Inverter Bomba de calor” i que resulta ser la oferta més econòmica. 
 
Legislació aplicable 
Articles 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00,- €, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
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D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2014. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL de 8.176,05,-€ + 1.716,97,-€ per 
a la instal·lació de 3 “Splits Paret Inverter Bomba de calor” a l’ajuntament. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
920.622.01 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
4.8. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL per modificacions 
d’il·luminació a la pista Poliesportiva de Breda.  
 
Antecedents 
Atès que és necessari canviar la il·luminació de la pista poliesportiva de Breda. 
 
L’empresa Brecubat SL ha presentat un pressupost de 5.965,62,-€ + 1.252,78,-€ per modificacions 
d’il·luminació a la pista Poliesportiva de Breda. 
 
Legislació aplicable 
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen 
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories 
previstes a l’Annex II de la Llei.  
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis 
d’import inferior a 18.000,00,- €, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del 
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora 
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any 
2014. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el 
Registre d’entrada municipal.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Brecubat SL de 5.965,62,-€ + 1.252,78,-€ per 
modificacions d’il·luminació a la pista Poliesportiva de Breda. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
342.632.02 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
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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. 
 
 
4.9. Aprovar pressupost per a millores a la Plaça d e Cal Batlle.  
 
Antecedents 
Construccions Josep Viader SL ha presentat pressupost per a les millores a la Plaça de Cal Batlle per 
un import de 7.574,60 € (6.260,00 € i 1.314,60 € d’IVA). 
 
Legislació aplicable 
Article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text Refós de 
la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir 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.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Construccions Josep Viader SL per a les 
millores a la Plaça de Cal Batlle per un import de 7.574,60 € (6.260,00 € i 1.314,60 € d’IVA). 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 170-
61900 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
4.10. Aprovar pressupost pels treballs previs a la formació de dues pistes de pàdel. 
 
Antecedents 
Construccions Josep Viader SL, amb NIF B-17.842.022, ha presentat pressupost pels treballs previs a 
la formació de dues pistes de pàdel per un import de 7.203,13 € (5.953,00 € i 1.250,13 € d’IVA). 
 
Legislació aplicable 
Article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text Refós de 
la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir 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.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords :  
 



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33   
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 

14

Primer .- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Construccions Josep Viader, amb NIF B-
17.842.022, pels treballs previs a la formació de dues pistes de pàdel per un import de 7.203,13 € 
(5.953,00 € i 1.250,13 € d’IVA). 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 342 
632.02 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
4.11. Aprovar pressupost per a millores en el sanej ament al final del carrer Sant Francesc.  
 
Antecedents 
Atès que és necessari portar a terme obres de manteniment i conservació en el sanejament del carrer 
Sant Francesc. 
 
Atès que construccions Josep Viader SL ha presentat pressupost per a les millores en el sanejament 
al final del Carrer Sant Francesc per un import de 7.495,95 € (6.195,00 € i 1.300,95 € d’IVA). 
 
Legislació aplicable 
L’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text Refós 
de la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir 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.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Construccions Josep Viader SL per a les 
millores en el sanejament al final del Carrer Sant Francesc per un import de 7.495,95 € (6.195,00 € i 
1.300,95 € d’IVA). 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 459 
210.00 del pressupost per l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
5. BENESTAR I FAMÍLIA 
 
5.1. Aprovar els beneficiaris de la bonificació de la taxa d’escombraries 2014_06.  
 
Antecedents 
La regidoria de Benestar i Família presenta la relació de sol·licituds de bonificació de la taxa 
d’escombraries de diferents veïns del municipi i la valoració corresponents per a la seva atenció. 
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Exp. % 
59/2014 50 
60/2014 50 

 
Legislació aplicable 
 
Ordenança Fiscal núm. 20 Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
sòlids urbans  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la bonificació d’un 50% de la taxa d’escombraries a les següents persones: 
 
Exp. % 
59/2014 50 
60/2014 50 
 
Segon.-  Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajut, i retornar-los la quantitat bonificada, mitjançant 
transferència bancària, amb càrrec a la partida pressupostària 231_48000_2014. 
 
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. 
 
 
5.2. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi 
 
Antecedents 
En data 9 de gener de 2015 des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenta informe 
social exposant la situació socioeconòmica i familiar. 
 
Detalla que un fill de la Sra. DI assisteix al PQPI de Sant Celoni amb un bon rendiment escolar. 
 
L’informe esmentat  proposa: 
 
“Es valora necessari donar un suport econòmic per transport durant el primer trimestre de l’any 2015 i 
així garantir que ell pugui continuar el seu procés educatiu. 
La quantitat demanada és:176,00€” 
 
Legislació aplicable  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic puntual per transport escolar a un altre municipi de 176,00€, amb 
càrrec a la partida 231.48000 del pressupost de despeses de 2015. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda. 
 
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. 
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5.3. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a l’adquisició de material educatiu d’alumnes, 
residents a Breda, de l’IES Vescomtat de Cabrera.  
 
Antecedents  
En data 9 de gener de 2015, des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenta un 
informe social exposant la situació econòmica i familiar de tres famílies residents a Breda amb fills en 
edat d’escolarització obligatòria que assisteixen a l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric. 
 
En l’informe es proposa la concessió d’un ajut econòmic a cadascuna de les famílies per fer front al 
pagament del material escolar necessari per a la formació dels menors. 
 
Aquest ajut és de 50,00€ per família, que en total són 150,00€ que s’han d’ingressar directament al 
compte de l’IES Vescomtat de Cabrera.  
 
Legislació aplicable  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir un ajut econòmic de 50,00€ als alumnes, de l’IES Vescomtat de Cabrera, 
següents: 
 
Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda i a l’Institut 
Vescomtat de Cabrera d’Hostalric. 
 
Tercer.- Fer efectiu el pagament del 150,00€ al compte IBAN, del que n’és titular l’IES Vescomtat de 
Cabrera. 
 
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. 
 
 
6. PERSONAL 
 
6.1. Aprovar els torns de vacances dels agents de l a Guàrdia Municipal per a l’any 2015.  
 
Antecedents  
Presentada la proposta dels torns de vacances dels agents de la Guàrdia municipal de Breda per a 
l’any 2015. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
Reglament intern dels Vigilants municipals del municipi de Breda publicat al BOP de Girona número 
185 de 26 de setembre de 2013. 
Conveni dels funcionaris de l’Ajuntament de Breda. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les vacances dels agents de la guàrdia municipal segons la següent distribució, amb 
el ben entès que poden ser modificades per la corporació si ho requerís el servei. 
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TORN 1 
 
TIP 014 CAP G.M  Del 8 al 21 de gener de 2015 i del 29 de juliol al 11 d’agost de 2015. 
AGENT TIP 007 Del 8 al 21 de gener de 2015  i del 29 de juliol al 11 d’agost de 2015. 
 
TORN 2 
 
AGENT TIP 005 Del 30 de març al 12 d’abril de 2015  i del 19 d’agost a l’1 de setembre de 2015. 
AGENT TIP 015 Del 30 de març al 12 d’abril de 2015  i del 19 d’agost a l’1 de setembre de 2015. 
 
TORN 3 
 
AGENT TIP 013 Del 8 al 21 de juliol de 2015 i del 18 al 31 de desembre de 2015. 
AGENT TIP 016 Del 8 al 21 de juliol de 2015 i del 18 al 31 de desembre de 2015. 
 
Segon.- Comunicar-ho als interessats pel seu coneixement. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
7. URBANISME I OBRES 
 
7.1. Aprovació inicial del projecte de reparcel·lac ió de la UA 16 “Sector Industrial Sud” del 
municipi de Breda.  
 
Antecedents 
Les NNSS de Breda, aprovades l’any 1991,  determinen la Unitat d’Actuació número 16, en sòl urbà, 
en concret en un sector d’ús industrial, el qual s’haurà d’executar pel sistema de cooperació prèvia 
redacció d’un pla de millora urbana.  
 
El sistema inicial era el de reparcel·lació per compensació bàsica però després de les sol·licituds dels 
propietaris es va optar per canviar la modalitat de sistema per el de cooperació,  canvi aprovat en 
data 28 de maig de 2012. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 23 de juliol de 2013, va aprovar definitivament 
el Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud”, supeditant-ne la 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós. En data 11 de febrer 
de 2014, va donar conformitat al Text Refós del Pla de Millora Urbana UA 16 Sector Industrial Sud i 
va fer la publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm. 6594 de 1 d’abril de 2014. 
   
Vist la redacció del projecte de reparcel·lació presentat per l’equip redactor amb data 8 de gener de 
2015 i RE núm. 11. 
 
Vist l’informe emès per tècnic municipal emès en data 12 de gener de 2015. 
 
Vist l’informe de la secretària interventora respecte el procediment a seguir i la legislació aplicable 
emès en data 9 de gener de 2015. 
 
Legislació aplicable 
L’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, regula el procediment de tramitació dels instruments de gestió urbanística, 
entre els quals, els projectes d’urbanització.  
 
Els articles 130-169 i 180-182 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme.  
 
Article 21.1.j) de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de la UA 16 “Sector Industrial Sud” del 
municipi de Breda.  
 
Segon.- Sotmetre aquest document a tràmit d’informació pública, per un termini d’un mes, amb 
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través dels 
mitjans telemàtics a la pàgina web municipal. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució i donar audiència als interessats. 
Quart .- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
8.1. Incoació de procediment d’un expedient de Resp onsabilitat Patrimonial Exp. núm.: 
01/2015.  
 
Relació de fets  
Línea Directa Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros va presentar reclamació de 
responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament per mitjà d’escrit presentat el dia 24 de febrer de 
2014, amb registre entrada núm. 331 i el dia 6 d’octubre de 2014, amb registre entrada núm. 1750. 
 
Les dades identificatives de la reclamació són les següents: 
 
DATA DANY:  
20 de juliol de 2013 
 
FETS:  
Que el dia 20 de juliol de 2013 a les 02:00 hores aproximadament, el vehicle model Chevrolet 
matrícula 1022 GYC, conduit per a l’alçada del número 32 del carrer Sant Iscle de Breda, la 
conductora no va poder evitar que el vehicle posés les rodes dins el forat d’una claveguera la qual 
tenia la tapa fora del seu lloc i a conseqüència del cop el cotxe va començar a perdre oli. 
 
DANYS PRODUÏTS:  
Danys en el vehicle CHEVROLET, amb matrícula 1022 GYC. 
 
EVALUACIÓ ECONÒMICA:  
El reclamant especifica, que el dany produït equivaldria a 973,09,-€. 
 
Les Administracions Públiques reconeixeran el drets a indemnització dels particulars en els termes 
que preveu el Capítol I del Títol VI de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i en el Capítol I del Títol X de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
per les lesions que aquests pateixin en qualsevol de llurs béns i drets sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. 
 
El dany al·legat ha d’ésser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat amb relació a una 
persona o un grup de persones i no pot ésser conseqüència de l’incompliment dels dures establerts 
per l’article 30 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Les lesions produïdes al ciutadà o ciutadana provinents de danys derivats de fets o circumstàncies 
que no s’han pogut preveure o evitar amb els coneixements científics o tècnics existents en el 
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moment de la producció dels danys no són indemnitzables, sens perjudici de les prestacions 
assistencials o econòmiques que les Lleis puguin establir per a aquests casos. 
 
Fonaments de dret 
Els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Els articles 1 a 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels 
Procediments de les Administracions Públiques en Matèria de Responsabilitat Patrimonial. 
 
La Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Estimar la reclamació presentada per Línea Directa Aseguradora, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, abans esmentada. 
 
Segon.-  Acordar l’abonament d’una indemnització de que 973,09,-€ equivalent a l’import del dany 
sofert d’acord amb l’avaluació econòmica que consta a l’expedient. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’incoació a la companyia Mapfre. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, 
aquesta acta.  
 
    
La secretària interventora       Vist i plau, 

 L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Maite Pérez Vicente                   Jordi Iglesias i Salip 
 


