Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió
Núm.: 02JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 28-01-2015
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:00 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
Dídac Manresa Molins
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Regidors excusats
Juan Antonio Marín Acuña
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 01JG2015 (12-1-2015)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1. Aprovar el Conveni regulador de subvencions a entitats municipals per aquest 2015.
2.2. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de
les facultats per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
2.3. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament de
Breda.
2.4. Aprovar la sol·licitud d’ofertes del contracte de subministrament del cotxe dels vigilants
municipals mitjançant la modalitat de rènting per procediment negociat sense publicitat.
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
4. Hisenda
4.1. Aprovar la col·laboració per a la continuïtat del cicle formatiu de grau mig a l’IES
Montsoriu d’Arbúcies.
4.2. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pel Carnaval
2015.
4.3. Aprovar el valor econòmic dels premis i ajuts per al Carnaval 2015.
4.4. Donar compte de la sol·licitud d’inclusió al Cicle de Concerts de Música de Cobla
d’aquest 2015 a la Diputació de Girona.
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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 28 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 01JG2015 DE 12
DE GENER DE 2015
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 12 de gener de 2015.
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. Aprovar el Conveni regulador de subvencions a entitats municipals per aquest 2015.
Antecedents
El pressupost municipal per aquest 2015 contempla la concessió de subvencions econòmiques a
entitats culturals, esportives i educatives, entre altres
Per establir els punts reguladors de la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats receptores s’ha
redactat un conveni que es reprodueix literalment:
“Breda, X de XX de 2015
REUNITS
D’una part el Sr./la Sra. XXX, , amb DNI XXX, alcalde/essa de l’Ajuntament de Breda, amb CIF P1703000H.
De l’altra el Sr./La Sra. XXX, amb DNI XXX, president/a de l’Entitat/Associació/Club de Breda, amb CIF XXX.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, en conseqüència
MANIFESTEN
1.

Que l’Ajuntament de Breda, per al 2015, té consignació per import de ,00€ en la partida per atendre el finançament de
XXXXXXXXX, tal i com estableix l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els
articles XX i següents de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per aquest Ajuntament, en sessió plenària de
XXX i en vigor des del XXX.

2.

Que l’Associació XXX és una entitat sense ànim de lucre inscrita al registre d’associacions del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya amb el número XXX i té domicili social a Breda. El seu objecte social és XXX.

3.

Que l’Ajuntament de Breda i l’esmentada associació tenen la voluntat d’impulsar i potenciar les activitats relacionades
amb l’objecte social abans esmentat i concretament:
a. Organitzat un torneig de
b. Realitzar una escola de
c. Promoure l’esport / cultura ... entre els veïns del municipi

Per això de comú acord,
CONVENEN
1.

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’associació XXX per a la
realització de les activitats esmentades a l’antecedent tercer d’aquest conveni.

2.

En el marc d’aquest conveni l’associació es compromet a:
a. Organitzar i gestionar, en la mesura del possible, la programació de les següents activitats:
•
Detallar activitats
Aquelles altres que de comú acord es programin amb l’Ajuntament.
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El cost total d’aquestes activitats és de XXXX€.
Les activitats s’hauran de realitzar abans de finalitzar l’any 2015.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Presentar abans del 30 de novembre de l’any de concessió un balanç econòmic de les activitats, els ingressos i les
despeses a través del model que consta a l’annex I del conveni. Els documents presentat per l’associació hauran
de justificar el cost total de les activitats realitzades.
Informar a l’ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible.
Vetllar pel bon ús dels equipaments cedits per l’Ajuntament.
Buscar recursos econòmics per cobrir les despeses de les activitats programades.
Indicar en els tríptics, cartells i altra documentació i material utilitzat en el desenvolupament de l’activitat
subvencionada que aquesta es realitza en col·laboració amb l’Ajuntament de Breda.
Els beneficiaris quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l’article 14 i concordants de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.

Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet a:
a. Cedir i facilitar, en la mesura del possible, la utilització d’espai públics necessaris per la realització de les activitats
programades.
b. Acceptar una vegada avaluada pels òrgans competents, la proposta d’activitats i el pressupost presentat per
l’associació.
c. Aportar una subvenció de XXX€, per l’any 2015, per cobrir part de les despeses del pressupost de les activitats
programades.

4.

El pagament de les subvencions es fa en dos terminis:
- El 70% de l’import de la subvenció es tramita com a bestreta un cop atorgada la subvenció.
- El 30% restant es tramita un cop s’ha justificada la realització de l’activitat subvencionada de conformitat amb la
despesa a justificar aprovada i el percentatge de finançament, i previ compliment dels demés requisits exigits per al
pagament de subvencions per la normativa vigent.

5.

El present conveni entrarà en vigor el dia següent al de la seva signatura i serà efectiu fins que s’hagi realitzat l’activitat
subvencionada i se n’hagi justificat el finançament, que serà com a molt tard el 30 de novembre de 2015.
Sense perjudici dels procediments de reintegrament o sancionadors que se’ns poguessin derivar, i de les obligacions del
beneficiari, així com del deure de conservar els documents tal i com estableix la legislació vigent.

6.

Aquest conveni té naturalesa jurídicoadministrativa.
Per tot el que no estigui previst en aquest conveni serà d’aplicació el que disposi la normativa aplicable en matèria de
règim local.
Els litigis que es desprenguin del present conveni seran resolts en via administrativa per l’òrgan competent, i si fos el cas,
davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el signen en dos
exemplars del mateix valor i efecte, en el lloc i data indicats al principi.”
Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 13/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o
col·lectius sense ànim de lucre, de 30 d’agost de 2004.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del “Conveni regulador de subvencions a entitats municipals”
per aquest 2015.
Segon.- Notificar el present a les entitats municipals fent-los tramesa adjunta de la sol·licitud
normalitzada de subvenció mitjançant conveni i les bases reguladores de la mateixa.
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Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

2.2. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de
les facultats per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
Antecedents
En data 20 d’octubre de 1998 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Breda sobre l’assumpció de les facultats
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
Coneixedors que actualment Breda ja no disposa de Policia Local, sinó que el servei de vigilància
recau en el cos de la Guàrdia Municipal, des del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, s’ha redactat
un nou conveni, que renova el signat el 1998, que es reprodueix literalment:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT
DE ... SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS
A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
..., ... de ... de ...
REUNITS
D'una part, el Senyor ..., director del Servei Català de Trànsit.
I de l’altra, l'/la Il·lustríssim/a Senyor/a ..., alcalde/essa de l'Ajuntament de ... (...).
ACTUEN
El primer, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de signatura de l’Honorable Senyor ..., conseller d’Interior i president
del Servei Català de Trànsit, en virtut de la resolució de 8 d’abril de 2013.
El segon, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de ... de ... de ..., amb el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i de l'article
309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
EXPOSEN
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de
trànsit i circulació de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de Catalunya,
14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix juntament amb altres òrgans del Departament
d’Interior, les competències en aquesta matèria.
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a
imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències
municipals.
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei preveu la possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei
Català de Trànsit puguin establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives
competències.
Tercer.- L'article 7 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària -LSV- aprovat pel
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en concordança amb els articles 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així
mateix, la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als
respectius alcaldes (article 71.4).
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No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o directora del Servei Català de Trànsit
pot assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als
alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Català de Trànsit la facultat de resoldre
els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni
d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.
Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i 12.1.sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat
- Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos
policial pot assumir l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies
urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint aquesta denúncia, d'acord amb l'article 74.1 del Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància i
control de la seguretat viària.
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de col·laboració amb aquells municipis que
vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1 cinquè i
12.1.sisè de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració d'acord amb els següents
PACTES
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de normes de circulació entre el
Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ... pel que fa a l'assumpció:
a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions contingudes al catàleg d'infraccions del
Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de
la competència dels vigilants. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 74.1 del Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març.
b) de les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per part del director o directora del Servei Català de Trànsit,
pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre,
de creació del Servei Català de Trànsit.
2. Potestat sancionadora
L'Ajuntament de ... i el Servei Català de Trànsit acorden que el director o directora del Servei Català de Trànsit assumeixi la
competència sancionadora que correspon a l'alcalde, per infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del
municipi de ..., denunciades pels membres del cos de mossos d’esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes
d'aquest conveni.
3. Continguts de la col·laboració
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament, en la matèria objecte d'aquest conveni, es durà a terme d'acord
amb els apartats següents:
a) Inici del procediment sancionador
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a conseqüència de les denúncies de
caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d’esquadra, en funcions de vigilància i control de la seguretat
viària, contra infraccions comeses en les vies urbanes del municipi de ..., de conformitat amb l’article 74.1 del Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març.
b) Instrucció del procediment sancionador
D'acord amb allò que preveu l’article 6.2.g) del Decret 191/2001, de 10 de juliol, de reestructuració del Servei Català de Trànsit,
el Servei Territorial de Trànsit de ... ha d’instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents
del cos de mossos d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància i control de la seguretat viària en les vies urbanes de ...
c) Resolució de l'expedient sancionador
La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l’expedient sancionador i imposarà, si escau, la sanció
per les infraccions denunciades pels agents dels cos de mossos d’esquadra en les vies urbanes de ...
d) Cobrament de la sanció pecuniària
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels expedients sancionadors a què
fan referència els apartats anteriors.
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L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix aquest conveni pot ésser exigit pel Servei Català
de Trànsit per la via de constrenyiment.
e) Règim de recursos
Contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit que es derivin de les
denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que
és el competent per a resoldre’l.
4. Vigència i extinció
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència d’un any natural comptador des de la data
d’entrada en vigor. Això no obstant, es prorrogarà automàticament anualment, llevat que es resolgui per alguna de les causes
següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb una antelació de tres mesos.
c) Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes del conveni.
5. Publicitat del Conveni
L'Ajuntament de ... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal de garantir, d'acord amb el principi de
seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de ..., i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.
6. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament.”

Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del “Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit
sobre l’assumpció de les facultats per infraccions a normes de circulació en vies urbanes”.
Segon.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, fent-los tramesa adjunta de dos
exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la Corporació.
Tercer.- Comunicar el present acord al cos de la Guàrdia Municipal de Breda.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

2.3. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament de
Breda.
Antecedents
L’Ajuntament de Breda té interès perquè les seves activitats i les dels vilatans tinguin presència en
diferents mitjans de comunicació.
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Hermes Comunicacions SA inclou la possibilitat, segons les necessitats de l’Ajuntament, de
fer la comunicació en tots els productes del grup i els associats: els diaris El Punt Avui i
L’Esportiu, els setmanaris Presència, L’Econòmic i Cultura; el mensual Catalonia Today; els
webs de tots ells i el grup d’emissores de TDT que integren El Punt Avui Televisió.
Per establir els punts reguladors de la col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament
de Breda s’ha redactat un conveni que es reprodueix literalment:
“A Breda, 12 de gener del 2015
Conveni de col·laboració
HERMES COMUNICACIONS, SA – AJUNTAMENT DE BREDA
REUNITS
D’una part, el Sr. Jordi Iglesias i Salip, amb DNI número 40.290.996X, major d’edat, en nom i representació de l’AJUNTAMENT
DE BREDA, d’ara endavant Ajuntament, amb NIF P170300H i amb domicili social a Breda, Plaça de la Vila, 9, que actua en
aquest acte com a Alcalde President del municipi de Breda.
I de l’altra part, el senyor Joan Vall i Clara, amb DNI núm. 40.512.940G, com a Conseller Delegat d’HERMES
COMUNICACIONS, SA, d’ara endavant Hermes, amb NIF A-17374547 i domicili al carrer Santa Eugènia, 42 de Girona.
Tots dos es reconeixen capacitat legal per contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament té interès perquè les seves activitats i les dels ciutadans tinguin presència en els diferents mitjans del Grup
Hermes i poder gaudir dels avantatges que dóna el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats són capitals”, clarament
orientat a donar valor als municipis i el municipalisme.

II. Que Hermes inclou en aquest nou projecte la possibilitat, segons les necessitats de
l’Ajuntament, de fer la comunicació en tots els productes del grup i els associats: els diaris El
Punt Avui i L’Esportiu, els setmanaris Presència, L’Econòmic i Cultura; el mensual Catalonia
Today; els webs de tots ells i el grup d’emissores de TDT que integren El Punt Avui Televisió.
Per això ambdues parts estan d’acord a establir el present conveni, segons les següents:
CLÀUSULES
Primera. La vigència del present conveni serà per un any, del 02 de febrer del 2015 al 01 de febrer del 2016, i es renovarà
automàticament per anualitats senceres si les parts no acorden explícitament el contrari en el decurs del darrer mes de
vigència del contracte. L’Ajuntament es compromet a invertir la quantitat anual de TRES MIL EUROS (3.000 €), IVA inclòs.
Segona. Hermes posa a disposició de l’Ajuntament de Breda:
•
•
•
•
•
•
•

Publicitat en paper per valor segons tarifa de 30.000 € (IVA no inclòs)
Publicació de tots els edictes sense càrrec
10 subscripcions d’El Punt Avui en paper
30.000 impressions als webs
30 espots de 20 segons a El Punt Avui Televisió
9 minuts exclusius de televisió (entrevistes a plató)
36 minuts compartits de televisió (debats a plató)

Tercera. L’Ajuntament podrà disposar dels espais i les contraprestacions anteriorment descrits en les dates que consideri
oportunes i segons les seves necessitats dins el termini de vigència d’aquest conveni. La presència a El Punt Avui Televisió
haurà de ser consensuada amb Hermes.
Quarta. L’Ajuntament té dret a cedir espais a organitzacions i associacions del municipi.
Cinquena. L’import d’aquest conveni es facturarà segons aquest detall:
•

Hermes girarà en la data de la signatura una factura de DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
(2.588 €, IVA inclòs) en concepte de subscripcions.

•

Hermes facturarà, a partir de la signatura d’aquest conveni, el dia 30 de cada mes, la quantitat de
TRENTA QUATRE EUROS AMB TRENTA TRES CENTIMS (34,33 €, IVA inclòs) en concepte de publicitat.

•

L’Ajuntament es compromet al pagament, en el transcurs de 60 dies, mitjançant transferència al número
de compte 2100-0002-56-0201384276.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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Sisena. Conformes amb els punts anteriors, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, amb un sol efecte, en el lloc i
la data indicats en l’encapçalament del document.”

Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del Conveni de col·laboració “HERMES COMUNICACIONS, SA
– AJUNTAMENT DE BREDA”.
Segon.- Notificar el present acord a HERMES COMUNICACIONS, SA, fent-los tramesa adjunta de
dos exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la
Corporació.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

2.4. Aprovar la sol·licitud d’ofertes del contracte de subministrament del cotxe dels vigilants
municipals mitjançant la modalitat de rènting per procediment negociat sense publicitat.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2014, va aprovar una pròrroga de 12
mesos (11/03/2014 – 10/03/2015) del rènting pel vehicle de la Guàrdia Municipal, amb matrícula
8440-GLF, contracte núm. 6800.71.0078025-90.
En data 20 d’octubre de 2014, després de confirmar durant uns dies el mal funcionament del vehicle,
es va portar a Taller Juli 4x4 SL, concessionari oficial de Chevrolet a Malgrat de Mar.
Per al correcte desenvolupament del servei de la Guàrdia Municipal de Breda, mitjançant decret
d’alcaldia 397/2014 es va autoritzar la contractació del lloguer d’un vehicle pel servei de la Guàrdia
Municipal de Breda a l’empresa ELECTRÒNICA GIRONA 2012 S.L., amb CIF B55135644, pel temps
en què el vehicle de rènting estigués avariat i d’acord amb les tarifes proposades per l’empresa.
En data 25 de novembre de 2014 es va rebre notificació per part de l’empresa de rènting de la
cancel·lació del mateix degut a l’existència d’una varia al motor que superava el 100% del valor venal
i feia la reparació antieconòmica.
Per a un correcte desenvolupament del servei de la Guàrdia Municipal de Breda es fa necessari
comptar amb un vehicle adequat, per això s’ha sol·licitat ofertes sobre diferents vehicles i
equipaments del cotxe patrulla a diferents empreses i s’ha triat la opció més favorable a les
necessitats del municipi.
Degut a les condicions econòmiques i a la càrrega que representa per al pressupost municipal, es
considera més convenient formalitzar un rènting de 60 quotes ja que això suposa una menor càrrega
econòmica mensual per a l’Ajuntament.
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Les condicions més favorables per a l’Ajuntament representen la formalització d’un rènting de 60
quotes i amb un quilometratge de 30.000 quilòmetres per any.
En base als antecedents descrits es considera necessari obrir un procediment negociat sense
publicitat i sol·licitar ofertes a tres empreses del sector per a poder adjudicar el contracte de rènting a
la empresa que presenti la oferta més avantatjosa.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Proposta
Primer.- Sol·licitar ofertes per al rènting en 60 quotes i amb un quilometratge de 30.000 quilòmetres
per any, del vehicle marca Nissan Qashqai dCi 110CV per import de 19.341,47 euros (IVA inclòs) junt
amb l’equipament del cotxe patrulla per un import de 7.647,87 euros (IVA inclòs) i que suposa un total
de 26.989,34 euros (IVA inclòs) segons pressupostos annexes, a les següents entitats:
-

Nissan: Camps Motor, SA
Banc Santander
BBVA

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses mencionades a l’apartat primer per a que presentin les
seves ofertes abans de divendres dia 6 de febrer de 2015.
Tercer.- Notificar aquest acord als serveis comptables de la corporació per al seu coneixement i
efectes.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, 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 10 al 23 de gener de 2015:
NUM
8
9
10

DATA
13/01
14/01
14/01

11
12
13
14
15
16
17

15/01
15/01
16/01
16/01
16/01
21/01
22/01

PROPOSTA
Inici expedient sancionador en matèria de trànsit 2015_01
Atorgar concessió nínxol 82C per 50 anys
Nomenament Jaume Figueras Coll representant legal al procediment judicial 275/2014 Selecció director
Museu municipal Josep Aragay
Ordre d'execució C/Barcelona, 11
Llicència d'activitats Arbúcies, 54
Llicència urbanística 72/2014
Llicència urbanística 73/2014
Exp. urbanístic 1/2015
convocatòria JG 26/1/2015
Llicència activitat Verge de Montserrat, 7
Plaça de la Vila, 9
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18
19

22/01
23/01

Llicència activitat Capellans, 8
Primera ocupació LLO 63/2013

4. HISENDA
4.1. Aprovar la col·laboració per a la continuïtat del cicle formatiu de grau mig a l’IES
Montsoriu d’Arbúcies.
Antecedents
En atenció al Conveni signat en data 7 de febrer de 2012, de col·laboració per a la continuïtat del
Cicle Formatiu de Grau Mig que s imparteix a l’IES Montsoriu d’Arbúcies, en instal·lació i manteniment
de maquinària i conducció de línies, pel qual l’Ajuntament de Breda té el compromís d’abonar 150,00
€ per any i alumne, inscrit en aquest cicle i que estigui empadronat en el municipi de Breda.
Vist que en aquest curs acadèmic 2014-2015, el municipi de Breda aporta 2 alumnes al Cicle
Formatiu, correspon fer efectiva la quantitat de 300,00,-€.
Legislació aplicable
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes
locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar una aportació econòmica de 300 euros a l’Ajuntament d’Arbúcies per tal de poder
mantenir el Cicle Formatiu de Grau Mig que s’imparteix a l’IES Montsoriu en Instal·lació i manteniment
de maquinària i conducció de línies.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a amb càrrec a la partida corresponent del pressupost
per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import 300,00,-€.
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.

4.2. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pel Carnaval
2015.
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar les següents contractacions
d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen:
EMPRESA

NIF

CONCEPTE

PARTIDA PRESS.

IMPORT

Promocions Artístiques
Joan Planas SL

B-17.344.433

338.2260906

Bufet Medic SL

B-55.083.430

Pere Fugarolas Clemente
Vigatastudios

77.908.922-X

Carnaval 2015
Actuació musical grups
Que tal i Set de So
Carnaval 2015
Ambulància i 2 TES 8 hores
Carnaval 2015
Equips de so

3.194,40€
(1.400,00+ 294,00 IVA)
(1.240,00+260,40 IVA)
400,00€
Servei exempt d’IVA
121,00€
(100,00+ 21,00 IVA)
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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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments per al Carnaval que es relacionen a
continuació i autoritzar les despeses en les aplicacions del pressupost de l’any 2015.
EMPRESA

NIF

CONCEPTE

PARTIDA PRESS.

IMPORT

Promocions Artístiques
Joan Planas SL

B-17.344.433

338.2260906

Bufet Medic SL

B-55.083.430

Pere Fugarolas Clemente
Vigatastudios

77.908.922-X

Carnaval 2015
Actuació musical grups
Que tal i Set de So
Carnaval 2015
Ambulància i 2 TES 8 hores
Carnaval 2015
Equips de so

3.194,40€
(1.400,00+ 294,00 IVA)
(1.240,00+260,40 IVA)
400,00€
Servei exempt d’IVA
121,00€
(100,00+ 21,00 IVA)

338.2260906
338.2260906

Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.3. Aprovar el valor econòmic dels premis i ajuts per al Carnaval 2015.
Antecedents
Com en anualitats anteriors, des de l’Àrea de Festes, es pretén impulsar una festivitat tradicional com
el Carnaval mitjançant l’atorgament de premis a les disfresses guanyadores del concurs i ajuts
econòmics al participants que es puguin incloure en les categories següents:
1. Disfresses acompanyades de carrossa
2. Comparses de més de 10 participants
Els premis els atorga un jurat, format per membres de la Comissió de Festes i la Junta del Cercle
Bredenc.
S’escollirà la millor disfressa de les que participin a la rua i al ball de nit, segons les següents
categories:
1. Disfressa més original
2. Disfressa més divertida
3. Disfressa més treballada
El valor econòmic de cadascun dels premis és:




Disfressa més original – 100,00€
Disfressa més divertida – 100,00€
Disfressa més treballada – 150,00€
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Per a la recepció dels ajuts econòmics establerts per als participants al Carnaval amb carrossa i/o
amb una comparsa de més de 10 persones cal donar compliment als requisits següents:
1. Realitzar la inscripció a l’OAC (carrer Nou, 3 Bxs.) o bé per correu electrònic a l’adreça
sbombi@breda.cat adjuntant el full normalitzat.
2. Participar a la rua de Carnaval pels carrers de Breda.
- A les carrosses se’ls assignarà un número de participació quan hagin cursat la
inscripció. Aquest número l’hauran de penjar a la carrossa, en un lloc visible.
3. Prendre part al ball de nit, que es celebrarà al Cercle Bredenc.
4. Justificar l’ajut mitjançant l’aportació, abans del 31 de març de 2015, del full normalitzat i
fotografies on es vegi clar:
a. Que la carrossa i/o comparsa han participat a la rua pels carrers de Breda.
b. Que els participants dels grups amb carrossa i les comparses han participat al ball de
nit al Cercle Bredenc.
c. Que les comparses estan formades per més de 10 participants.
Els ajuts econòmics establerts són:
- 100,00€ per a les disfresses que vagin acompanyades de carrossa
- 25,00€ per a les comparses amb més de 10 components
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el valor econòmic dels premis a les disfresses que participin a la rua i al ball de
Carnaval 2015, que atorgarà el jurat, segons les categories següents:




Disfressa més original – 100,00€
Disfressa més divertida – 100,00€
Disfressa més treballada – 150,00€

Segon.- Aprovar la concessió d’ajuts econòmics per als participants al Carnaval, amb carrossa i/o
amb una comparsa de més de 10 persones, que compleixin els requisits i terminis establerts. I fixar
les quantitats en:
-

100,00€ per a les disfresses que vagin acompanyades de carrossa
25,00€ per a les comparses amb més de 10 components

Tercer.- Publicar el present acord al tauler d’edictes i al web de la Corporació,
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables i a l’oficina d’atenció al ciutadà de la
Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.4. Donar compte de la sol·licitud d’inclusió al Cicle de Concerts de Música de Cobla d’aquest
2015 a la Diputació de Girona.
Antecedents
Des de la Diputació de Girona se’ns va informar de l’obertura del Cicle de Concerts de Música de
Cobla, el dia 20 de gener de 2015, mateix dia en què s’obria el termini d’inclusió.
Aquest Cicle que anualment organitza la Diputació de Girona esdevé una acció consolidada per
difondre una expressió genuïna de la música tradicional catalana.
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En aquest context cal situar la col·laboració especial que la Diputació ha concertat amb la
Internacional Cobla Orquestra Montgrins, amb motiu dels actes de celebració del seu 130è aniversari.
La Diputació de Girona patrocinarà vint concerts de l’actuació que per nom Paisatges Gironins.
El preu que s’ha establert del concert és de 2.900,00€, dels quals la Diputació de Girona finançarà el
50% (1.450,00€) directament a l’Ajuntament una vegada realitzat el concert i presentat el compte
justificatiu normalitzat.
Les sol·licituds de participació al Cicle de Concerts s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre
General de la Diputació de Girona o bé de l’EACAT. El termini de presentació de sol·licituds s’ha
iniciat el 20 de gener i finalitza el proper divendres, 6 de febrer de 2015.
Per augmentar al màxim les probabilitats d’inclusió en el programa es va gestionar la sol·licitud el 21
de gener, amb registre d’entrada 1-2015-000458-2 de la Diputació de Girona, mitjançant l’EACAT.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament,
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la petició formulada a la Diputació de Girona per a la inclusió al Cicle de
Concerts de Música de Cobla 2015, dins el que la Diputació de Girona patrocinarà vint concerts de
l’actuació que per nom Paisatges Gironins, de la Internacional Cobla Orquestra Montgrins.
Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- 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

Maite Pérez Vicente
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Vist i plau,
L’alcalde

Jordi Iglesias i Salip
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