Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 3JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 15-2-2016
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Judit Cortada Esteve
Teresa Martorell Julià
Jaume Anglada
Joan Antoni Frias
Oscar Montero Martorell
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 02JG2016 (1-2-2016)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1. Conveni sobre la cessió de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del
Camp d’esports municipal a la Unió Esportiva Breda.
2.2. Conveni de col·laboració entre l’Escola Montseny i l’Ajuntament de Breda.
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
4. Hisenda
4.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi.
4.2. Aprovar el pressupost per a la impressió de talonaris per a la recollida d’animals a la via
pública per Arts Gràfiques Cantalozella.
4.3. Sol·licitar l’atorgament de la subvenció corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2016 assignat per la Diputació de Girona.
4.4.Adjudicar la licitació del contracte de serveis d’assessor d’arquitecte tècnic, mitjançant
negociat sense publicitat.
4.5. Aprovar pressupostos referents al Museu Municipal Josep Aragay
4.6. Aprovar els pressupostos per a l’adquisició d’uniformes per a la Guàrdia Municipal.
4.7. Aprovar la proposta per a l’elaboració d’un Pla director de participació ciutadana de
Breda.
4.8. Aprovar l’ampliació del termini per a la sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans per aquest 2016.
4.9. Sol·licitar la prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció
econòmica i desenvolupament local. Programa “Millora de la competitivitat territorial” 2016 de
la Diputació de Girona.
5. Obres i Urbanisme
5.1. Retorn Aval Mobles Adhoc SL.
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5.2. Aprovació expedient de contractació de l’obra d’urbanització d’una part del carrer Manel
de Genovart i obertura de la fase de licitació.
6. Personal
6.1. Aprovació trienni Margaret Vaquero Garriga.
6.2. Aprovar adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i Comarques i les
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F.
7. Medi Ambient
7.1. Incoació d’expedient sancionador 01/2016.

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 15 de febrer de 2016. 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 02JG2015 DE 1 DE FEBRER
DE 2016.
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 1 de febrer de 2016.
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. Conveni sobre la cessió de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del Camp
d’esports municipal a la Unió Esportiva Breda.
Antecedents
L’11 de maig de 2015 es va publicar al BOP de Girona l’aprovació definitiva del Reglament regulador
d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
En aquest Reglament s’estableix un model de Conveni sobre la cessió d’instal·lacions i/o espais a les
entitats esportives.
Atesa la trajectòria del club de futbol Unió Esportiva Breda en el nostre municipi, el gran nombre de
socis i jugadors de l’entitat, així com la voluntat expressa de formalitzar la col·laboració entre
l’Ajuntament i el club.
Per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la cessió de gestió, explotació i
manteniment de les instal·lacions del Camp d’esports municipal a la Unió Esportiva Breda s’ha
redactat el conveni, que es reprodueix literalment:
“Conveni sobre la cessió de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del Camp
d’esports municipal a la Unió Esportiva Breda
Breda, 19 de febrer de 2016
REUNITS
D’una part el senyor Dídac Manresa Molins, alcalde de l’Ajuntament de Breda.
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De l’altra el senyor Ricard Arbós, en qualitat de president de la Unió Esportiva Breda, amb DNI .
Ambdues parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formalització d’aquest
conveni i, en conseqüència formalitzen els següents:
PACTES
1.

L’Ajuntament de Breda cedeix la gestió, explotació i manteniment de la totalitat de les
instal·lacions del Camp d’Esports Municipal de Breda a l’entitat U. E. Breda per un període d’una
temporada. No obstant això, mentre cap de les dues parts no manifesti la seva voluntat de
rescindir-lo, aquest arrendament es considerarà prorrogat per successius períodes d’una
temporada.

2.

L’entitat es compromet a fer bon ús de la instal·lació, desenvolupant les seves activitats sense
perjudici de la conservació de la mateixa. També es compromet a complir i a fer complir la
normativa d’ús d’instal·lacions esportives vigent i, especialment, les indicacions realitzades pels
serveis tècnics i empreses instal·ladores, si s’escau.

3.

L’entitat estarà autoritzada per a realitzar activitats relacionades amb el seu esport. Per d’altres
activitats, necessitarà autorització expressa de l’Ajuntament de Breda, havent de presentar la
sol·licitud amb una antelació mínima de 15 dies.

4.

L’Ajuntament de Breda assumirà les despeses de subministraments (aigua, llum i gas) de la
instal·lació imprescindibles per desenvolupar els entrenaments i competicions regulars de
l’entitat. L’entitat assumirà les corresponents a activitats extraordinàries (lligues socials, etc.)
L’Ajuntament podrà fixar un màxim de consum anual que, un cop sobrepassat anirà a càrrec de
l’entitat.

5.

L’U. E. Breda assumirà la neteja de les instal·lacions corresponent al desenvolupament dels
entrenaments i competicions regulars de l’entitat. L’entitat es farà càrrec de la neteja de les
activitats extraordinàries que organitzi. Per tal de controlar la despesa en neteja, l’Ajuntament
podrà assignar els vestidors a cada entrenament i competició. L’entitat tindrà l’obligació de
complir amb l’assignació.

6.

El manteniment preventiu de la instal·lació, les actuacions que siguin necessàries pel pas del
temps, qualsevol desperfecte derivat de l’ús correcte de les instal·lacions i els produïts per
fenòmens de naturalesa extraordinària, seran assumits per l’Ajuntament de Breda. Les derivades
d’un ús incorrecte, correran a càrrec de l’entitat.

7.

L’Ajuntament, considera, a tots els efectes legals, com a únic representant en aquest conveni a
l’U. E. Breda, la qual es troba degudament legalitzada al Registre d’Entitats Esportives de la
Secretaria General de l’Esport.

8.

Si la U. E. Breda cessés en les seves activitats, fos quina fos la causa, el present conveni
quedarà automàticament sense efecte, encara que una altra entitat la succeís a tots els efectes.

9.

La present cessió es realitza a títol de precari, sense pagament de cànon, pel que l’Ajuntament
podrà recuperar la gestió de les instal·lacions i/o espais lliurement, de forma puntual o permanent
i pels usos i activitats que consideri oportuns, estant obligat a avisar amb una antelació mínima
de 15 dies. L’U. E. Breda haurà de deixar lliures i en perfecte estat les instal·lacions dins el
termini especificat. Correspondrà a l’U. E. Breda l’obtenció de les autoritzacions i permisos que
siguin necessaris, en el seu cas, per l’exercici de la seva activitat, tenint prioritat l’Ajuntament pel
desenvolupament de qualsevol activitat esportiva o d’altres característiques sobre l’entitat.

10. L’U. E. Breda rep la instal·lació en perfecte estat de conservació i manteniment. Qualsevol
millora o actuació a la instal·lació haurà de comptar amb el consentiment per escrit de
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l’Ajuntament de Breda i, en qualsevol cas, quedarà en benefici de la mateixa sense dret a
compensació de cap tipus.
11. L’entitat tindrà còpies exclusivament de les següents claus:
a. De la porta de l’entrada del camp
b. De les portes dels vestuaris
c. De les portes dels magatzems
d. De les portes dels serveis públics
e. De la porta de comptadors
f.
De les tres portes auxiliars
Qualsevol canvi de claus de les diferents portes de la instal·lació haurà d’estar autoritzat per
l’Ajuntament i comportarà la presentació de 5 (cinc) còpies.
12. L’incompliment de qualsevol de qualsevol de les clàusules del present conveni, donarà lloc a la
rescissió del mateix, quedant la instal·lació a càrrec de l’Ajuntament de Breda pels usos i
activitats que es considerin oportuns, amb tots els equipaments i elements existents a la data de
rescissió, sense que l’entitat pugui exigir contraprestació o indemnització per cap concepte. De la
mateixa forma es procedirà en cas que l’Ajuntament decideixi destinar a qualsevol activitat
municipal la instal·lació.
13. Aquest conveni tindrà vigència a partir de la data de la signatura i fins l’acabament de la present
temporada.
En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars, en el lloc i la data
esmentats 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.
Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni sobre la cessió de gestió, explotació i manteniment de les
instal·lacions del Camp d’esports municipal a la Unió Esportiva Breda.
Segon.- Notificar el present acord al representant de la U.E. Breda, fent-los tramesa adjunta de dos
exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la Corporació,
per tal que un cop signades les dues còpies ens en retornin una.
Tercer.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

2.2. Conveni de col·laboració entre l’Escola Montseny i l’Ajuntament de Breda.
Antecedents
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Per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la col·laboració de l’Ajuntament
en certs projectes i activitats de l’any 2016 amb l’Escola Montseny s’ha redactat el conveni, que es
reprodueix literalment:
“Conveni de col·laboració entre l’Escola Montseny i l’Ajuntament de Breda per al
desenvolupament de diversos projectes i activitats l’any 2016
Breda, _____________________
COMPAREIXEN
D’una part el Sr. Dídac Manresa Molins, amb DNI 45.548.071-K, alcalde de l’Ajuntament de Breda,
amb CIF P1703000H.
De l’altra la Sra. Pilar Marès de las Heras, amb DNI 46.046.400-D, directora de l’Escola Montseny de
Breda, amb CIF Q-6.755.023-F.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, a
l’efecte,
EXPOSEN
1.- Que l’Escola Montseny de Breda és una entitat educativa que desenvolupa activitats
d’ensenyament i educació als infants del municipi de Breda.
2.- Que l’Ajuntament de Breda està interessat en col·laborar amb l’Escola Montseny de Breda en el
desenvolupament del curs escolar i en les activitats per afavorir el desenvolupament d’habilitats
tecnològiques dels infants així com el seu coneixement de l’entorn natural.
3.- Que per contribuir al millorament de la ciència, la tecnologia i el medi ambient és fonamental la
col·laboració entre les dues institucions i alhora aprofitar el màxim els recursos i projectes procedents
d’altres administracions, entitats i/o privats.
4.- Observant l’existència de mecanismes legals i econòmics adequats, i havent-se executat els
diferents tràmits previstos a la legislació vigent per al desenvolupament de convenis i acords de
cooperació, i de conformitat amb el que s’ha exposat, les parts acorden la formalització d’un conveni
de col·laboració segons les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present conveni és la cooperació entre l’Escola Montseny de Breda i l’Ajuntament de
Breda per al desenvolupament dels diferents projectes:
1. Rènting d’aparells informàtics portàtils
2. Activitat de la setmana cultural del curs 2015 – 2016
3. Transport escolar del alumnes dels cursos que participen al projecte “Viu el Parc”, del curs
2015-2016, a l’activitat que es desenvolupa fora del centre.
Segona.- Compromisos de les parts
Per tal de satisfer l’objecte definit a l’article anterior, ambdues parts es comprometen a :
Per part de l’Ajuntament de Breda:
Aportar la quantitat total de 2.840,28€, per al normal desenvolupament dels projectes esmentats
detallats de la següent manera:
Projecte
Rènting d’aparells informàtics portàtils
Activitat de la setmana cultural del curs 2015 – 2016
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Transport escolar del alumnes que participen al projecte “Viu el Parc”, del curs 2015-2016

330,00€

Per part de l’Escola Montseny de Breda:
1.- Desenvolupar els projectes esmentats.
2.- Informar a l’Ajuntament de qualsevol tipus de modificació dels projectes als que refereix el
conveni.
3.- Aportar a l’Ajuntament de Breda les factures o comprovants de pagament de les despeses
generades en el desenvolupament de les activitats esmentades en el conveni.
Tercera.- Durada
El present conveni entrarà en vigor a la signatura del mateix i fins a 31 de desembre de 2016.
Quarta.- Pagament
L’aportació econòmica prevista en la clàusula segona la farà efectiva l’Ajuntament de Breda, en el CC
núm. IBAN ES52 0182 3482 62 0201525073 obert en l’entitat bancària denominada BBVA, el titular
del qual és l’Escola Montseny de Breda que s’ingressa en els següents terminis:
- 1.873,52€, a la signatura del conveni
(1.273,52€ 66,66% del rènting d’aparells informàtics portàtils + 600,00€ 33,34% de l’activitat
de la setmana cultural curs 2015-2016)
- 636,76€ a l’inici del curs 2016-2017
A excepció de l’import corresponent al transport del projecte “Viu el Parc” que es farà efectiu en el CC
núm. IBAN ES03 0182 3482 66 0201525080 obert en l’entitat bancària denominada BBVA, en
concepte de sortides, el titular del qual és l’Escola Montseny de Breda.
Cinquena.- Rescissió del conveni
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes pel present Conveni, per una de les parts,
facultarà l’altra per rescindir-lo.
Sisena.- Discrepàncies
Les parts es comprometen a resoldre de mutu acord qualsevol desavinença que pogués sorgir en el
desenvolupament del present conveni, tot això sense perjudici de poder interposar els recursos que
s’estimin oportuns davant de la jurisdicció competent.
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 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 la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Escola Montseny i l’Ajuntament de
Breda per al desenvolupament de diversos projectes i activitats l’any 2016.
Segon.- Autoritzar la despesa total de 2.840,28€, distribuïda pels conceptes i amb càrrec a les
partides següents del pressupost municipal 2016:
Projecte
Rènting d’aparells informàtics portàtils
Activitat de la setmana cultural del curs 2015 – 2016

Import
1.910,28€
600,00€

Partida
323 480_03
323 480_03
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323 480_03

Tercer.- Notificar el present acord a l’equip directiu de l’Escola Montseny de Breda, fent-los tramesa
adjunta de dos exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de
la Corporació, per tal que un cop signades les dues còpies ens en retornin una.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pe
Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

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 30 de gener al 12 de febrer de 2016:
NUM
DATA
2016 / 49 29/01/2016
2016 / 50 03/02/2016
2016 / 51 03/02/2016
2016 / 52 03/02/2016
2016 / 53 03/02/2016
2016 / 54
2016 / 55

03/02/2016
03/02/2016

2016 / 56

03/02/2016

2016 / 57
2016 / 58
2016 / 59
2016 / 60
2016 / 61
2016 / 62
2016 / 63
2016 / 64
2016 / 65
2016 / 66

04/02/2016
05/02/2016
05/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
12/02/2016
12/02/2016

PROPOSTES
Atorgar la concessió del nínxol 249A per 50 anys
Exp. urbanístic 4/2016
Exp. Urbanístic 5/2016
Exp. Urbanístic 6/2016
Pagaments lloguers locals Cercle Bredenc febrer, Dipsalut i Aportació a
Grups Polítics 2n sem. 2015
Llicència col·locació rètol - Biotecnology SL
Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interés general Factor Energia
SA 4-TRIM-15
Incoació expedient d'ordre d'execució per neteja de parcel•la del C/
Montsoriu 5 Exp. núm. 01/2016
Exp.- 2016_02 Inici exp sancionador en matèria de sancions de trànsit
acceptar indemnització sinistre topada farola crtra. GI552, pk. 3800 aprox.
acceptar indemnització sinistre topada farola ctra. D'Arbúcies, 100
Atorgar la concessió del nínxol 250A per 50 anys
Requeriment informe Cultura obra façana Església
Requeriment documentació LLO 86/2015
Convocatòria JG3 15/2/2016
imposar multa neteja parcel·la
Requeriment documentació LLO 2/2016 - Fecsa
Inici exp. LLO 49/2015 - Gas Natural

4. HISENDA
4.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi.
Antecedents
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat

7

Ajuntament de
Breda

En data 3 de febrer de 2016 des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda es presenta informe
social exposant la situació socioeconòmica i familiar, tal i com figura en l’expedient.
Detalla que degut a la situació exposada es proposa concedir un ajut econòmic per transport educatiu
a un altre municipi.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir un ajut econòmic puntual per transport escolar a un altre municipi, de 92,00€, a la
família que consta en l’expedient 16_01_001_JGL, amb càrrec a la partida 231_ 480 00 del
pressupost de despeses de 2016.
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.

4.2. Aprovar el pressupost per a la impressió de talonaris per a la recollida d’animals a la via
pública per Arts Gràfiques Cantalozella.
Antecedents
S’ha sol·licitat a Arts Gràfiques Cantalozella SA un pressupost per a la impressió de talonaris per a la
recollida d’animals a la via pública amb les característiques següents:
Mida bloc: 312 x 210mm
Mida de full arrancat: A4
10 Blocs de 50 fulls autocopiatius triplicats (blanc-blau-groc)
Impresos a 1 cara a 1 tinta (negra)
Numerats i taladrats
El pressupost que ens han fet arribar és el següent:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Arts
Gràfiques
A 17062670
Cantalozella SA

PARTIDA

Impressió de 10 talonaris per a la
920 220.00
recollida d’animals a la via pública

IMPORT
175,45€
(145,00€ + 30,45€ IVA)

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.
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Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
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 que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Arts
Gràfiques
A 17062670
Cantalozella SA

PARTIDA

Impressió de 10 talonaris per a la
920 220.00
recollida d’animals a la via pública

IMPORT
175,45€
(145,00€ + 30,45€ IVA)

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. Sol·licitar l’atorgament de la subvenció corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2016 assignat per la Diputació de Girona.
Antecedents
En data 2 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va aprovar la
convocatòria de les subvencions del fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016.
Segons aquest acord al nostre municipi li correspon una subvenció total 48.737,00€.
D’aquesta quantitat total, el 85% (41.426,45€) es pot destinar a despeses en inversions reals i
transferències de capital en obres de competència municipal i/o a despeses en béns corrents i serveis
vinculades a la prestació de serveis obligatoris.
El 15% restant (7.310,55€) s’ha destinar obligatòriament a despeses culturals.
El termini establert per a la presentació de sol·licituds començava el 8 de febrer i acaba el 15 de
març.
Atesa l’obligatorietat de les administracions locals de prestar els serveis de manteniment i
subministrament d’enllumenat de vials públics i manteniment de cementiri municipal, es pretén
destinar el total de 41.426,45€ a les despeses generades en aquests conceptes durant els mesos de
desembre de 2015 i gener i febrer de 2016.
La resta els 7.310,55€ es destinaran a diverses activitats culturals que es desenvolupen durant l’any
al municipi.
Legislació aplicable
D’acord amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de Subvencions i les Bases
que regeixen aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Breda, pot sol·licitar aquesta ajuda, per atendre
despeses corrents que estiguin vinculades amb la prestació de serveis públic que d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, per la que s’aprova les Bases de Règim Local, tenen la consideració d’obligatoris.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que permetin destinar 41.426,45€ atorgats en el “Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2016” a cobrir les despeses corrents generades per manteniment i
subministrament d’enllumenat de vials públics i manteniment de cementiri municipal, durant els mesos
de desembre de 2015 i gener i febrer de 2016 i la resta, 7.310,55€ a cobrir despeses culturals.
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.4. Adjudicar la licitació del contracte de serveis d’assessor d’arquitecte tècnic, mitjançant
negociat sense publicitat.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de gener de 2016, va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant de procediment negociat sense publicitat, per al contracte de serveis
d’assessor d’arquitecte tècnic per l’Ajuntament de Breda i obertura de la fase de licitació.
El mateix acord aprovava el PCAP i PPT que regirien el contracte i els empresaris a qui es sol·licitaria
que presentessin ofertes.
Durant els terminis establerts per a la presentació d’ofertes, tal i com en data 11 de febrer de 2016
certificava la Secretària interventora de la Corporació, s’han presentat les següents:
Empresari
Sr. Albert Gonzàlez Noguera
Sr. Miquel Vendrell i Deulofeu
Sr. Vicenç Moya Torrebadell

NIF
40.345.631-C
40.296.128-J
36.904.655-M

Data
05/02/2016
05/02/2016
10/02/2016

Registre d’entrada
1-2016-000286-1
1-2016-000287-1
1-2016-000333-1

Valorades les oferta presentades, segons els criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica
establerts en el PCAP, els resultats són:
Sobre 2_ Criteris avaluables de forma automàtica
Empresari

DNI

ALBERT GONZÁLEZ NOGUERA

40.345.631-C

MIQUEL VENDRELL DEULOFEU

40.296.128-J

VICENÇ MOYA TORREBADELL

36.904.655-M

Puntuació final
0,00
0,08
100,00

Doc 1.- Experiència en l'administració pública 25 punts
Empresari

Concepte: Mesos Exp. Adm. Pública Punts

Valoració màx 25

ALBERT GONZÁLEZ NOGUERA

0 0,30 punts

0,00

MIQUEL VENDRELL DEULOFEU

0 0,30 punts

0,00

VICENÇ MOYA TORREBADELL

86 0,30 punts

25,00

Doc 2.- Acreditació de l'experiència professional 25 punts
ALBERT GONZÁLEZ NOGUERA
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat

TOTAL Valoració
10

Ajuntament de
Breda

Concepte: Direcció obres municipals

Punts: 2 punts /obra

Valoració màx. 10

0

2

0,00

Concepte: Direcció obres iniciativa privada Ed plurifamiliars Punts: 5 punts/obra

Valoració màx. 10

0
Concepte: Direcció obres iniciativa privada Ed unifamiliars

5

0,00

Punts: 0,5 punts/obra

0

0,00

Valoració màx. 5

0,5

0,00

MIQUEL VENDRELL DEULOFEU

TOTAL Valoració

Concepte: Direcció obres municipals

Punts: 2 punts /obra
0

Valoració màx. 10
2

Concepte: Direcció obres iniciativa privada Ed plurifamiliars Punts: 5 punts/obra
0
Concepte: Direcció obres iniciativa privada Ed unifamiliars

0,00
Valoració màx. 10

5
Punts: 0,5 punts/obra

0

0,00

0,00
Valoració màx. 5

0,5

0,00
TOTAL
Valoració

VICENÇ MOYA TORREBADELL
Concepte: Direcció obres municipals

Punts: 2 punts /obra
6

Concepte: Direcció obres iniciativa privada Ed
plurifamiliars

Valoració màx 10
2

Punts: 5 punts/obra
5

Concepte: Direcció obres iniciativa privada Ed
unifamiliars

10,00
Valoració màx 10

5
Punts: 0,5 punts/obra

10

25,00

10,00
Valoració màx 5

0,5

5,00

Doc 3.- Proposta econòmica 50 punts PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ
Empresari

Base imp.

IVA (21%)

TOTAL
PRESS EXEC

Punts:
10 punts/1% de baixa

Valoració

ALBERT GONZÁLEZ NOGUERA

60.000,00

12.600,00

72.600,00

0

0

MIQUEL VENDRELL DEULOFEU

59.995,00

12.598,95

72.593,95

0,008

0,08

VICENÇ MOYA TORREBADELL

57.000,00

11.970,00

68.970,00

5

50

Atesos els resultats i havent comprovat la inexistència de baixes temeràries o desproporcionades, es
valora adjudicar el contracte de tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Breda al Sr. Vicenç Moya
Torrebadell, amb NIF 36.904.655-M, per un període de 3 anys i un valor total de 68.970,00€
(57.000,00€ + 11.970,00€ d’IVA).
El pagament s’efectuarà contra factura presentada per l’empresari a la finalització de cada mes
natural. L’import de les factures mensuals serà el resultat de dividir l’import total d’adjudicació del
contracte, IVA inclòs, per 36 mensualitats.
L’Ajuntament haurà d’abonar l’import de la factura d’acord amb els terminis que estableix la legislació
vigent.
Legislació aplicable
• 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.
• 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.
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• 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.
• Text consolidat del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei 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:
Primer.- Adjudicar el contracte d’assessorament d’arquitecte tècnic per l’Ajuntament de Breda
mitjançant procediment negociat sense publicitat; essent l’empresari adjudicatari el Sr. Vicenç Moya
Torrebadell, amb NIF 36.904.655-M, per un import total de 68.970,00€ i un període de 3 anys.
Segon.- Notificar al Sr. Vicenç Moya Torrebadell, amb NIF 36.904.655-M, adjudicatari del contracte,
la present resolució i citar-lo per a la formalització del contracte en un màxim de 15 dies a comptar
després de la data d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació el següent acord i el detall del pagament
i autorització de la despesa següents:
ANUALITAT
DESTINACIÓ
PARTIDA
IMPORT
TOTAL

2016
Serveis
d’assessorament
arquitecte tècnic
2016/151.227.06
22.990,00€
68.970,00 €

2017
Serveis
d’assessorament
arquitecte tècnic
2017/151.227.06
22.990,00€

2018
Serveis
d’assessorament
arquitecte tècnic
2018/151.227.06
22.990,00€

Quart.- Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.5. Aprovar pressupostos referents al Museu Municipal Josep Aragay
Antecedents
L’Ajuntament de Breda és gestor de la instal·lació i el fons del Museu Municipal Josep Aragay.
Com a tal, uns del seus objectius són el bon manteniment de les peces i la divulgació del fons i
materials relacionats, com a llibres o altres publicacions.
Actualment hi ha espatllat l’aparell de deshumidificació i s’ha sol·licitat a Iberclima Servicio SL un
pressupost amb el detall de tasques i costos.
Així mateix, amb la intenció d’oferir als visitants del Museu l’oportunitat de conèixer el fons
documental i les publicacions relacionades es pretén adquirir exemplars dels llibres de temàtica de
l’autor publicats per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Pel que s’ha sol·licitat a l’editorial el cost de compra dels llibres següents:

“Josep Aragay, artista i teòric del Noucentisme”
“El diari de viatge a Itàlia”
Rebuda les respostes de les empreses esmentades es detalla la despesa següent:
EMPRESA

NIF
CONCEPTE
PARTIDA
IMPORT €
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Iberclima Servicio SL

B-08.406.357

Publicacions de l’Abadia
de Montserrat SA

A-59.056.853

Museu Municipal Josep Aragay
Reparació del deshumidificador
Museu Municipal Josep Aragay
Adquisició 20 exemplars
“Josep Aragay, artista i teòric del
Noucentisme”
Adquisició 25 exemplars
“El diari de viatge a Itàlia”

333 213.00

682,21€
(563,81€ + 118,40€ d’IVA)

920 220_01

857,50€
IVA inclòs

Legislació aplicable
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la
consideració de privats.
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat,
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es
regeixen per el dret privat.
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
2016. 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

NIF

Iberclima Servicio SL

B-08.406.357

Publicacions de l’Abadia
A-59.056.853
de Montserrat SA

CONCEPTE
PARTIDA
Museu Municipal Josep Aragay
333 213.00
Reparació del deshumidificador
Museu Municipal Josep Aragay
Adquisició 20 exemplars
“Josep Aragay, artista i teòric del
920 220_01
Noucentisme”
Adquisició 25 exemplars
“El diari de viatge a Itàlia”

IMPORT €
682,21€
(563,81€ + 118,40€ d’IVA)

857,50€
IVA inclòs

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

4.6. Aprovar els pressupostos per a l’adquisició d’uniformes per a la Guàrdia Municipal.
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Antecedents
S’incorpora un nou agent a la plantilla de la Guàrdia Municipal de Breda.
Per tal que el nou agent pugui realitzar les tasques que li seran encomanades s’ha sol·licitat a les
empreses que habitualment serveixen els uniformes a la Guàrdia Municipal que pressupostin el cost
de l’adquisició del material necessari.
Ens han estat tramesos els pressupostos següents:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Nowindnowater SL

B-65.692.105

Guàrdia Municipal
Pres. Ref.: PR1601-0179

132_221.04

753,04€
(622,34€ + 130,70€ IVA)

Paco García
Prendas y articulos de uniformidad SA

A-58.265.364

Guàrdia Municipal
Núm. Oferta: OF/13763

132_221.04

317,60€

PERES’SPORTS

B-61.721.643

Guàrdia Municipal
Pres. Ref.: PR1601-0179

132_221.04

65,82€
(54,40€ + 11,42€ IVA)

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.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
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 subministraments que es relacionen a continuació i autoritzar les
despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Nowindnowater SL

B-65.692.105

Guàrdia Municipal
Pres. Ref.: PR1601-0179

132_221.04

753,04€
(622,34€ + 130,70€ IVA)

Paco García
Prendas y articulos de uniformidad SA

A-58.265.364

Guàrdia Municipal
Núm. Oferta: OF/13763

132_221.04

317,60€

PERES’SPORTS

B-61.721.643

Guàrdia Municipal
Pres. Ref.: PR1601-0179

132_221.04

65,82€
(54,40€ + 11,42€ IVA)

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.

4.7. Aprovar la proposta per a l’elaboració d’un Pla director de participació ciutadana de Breda.
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Antecedents
Des de la regidoria de Participació Ciutadana es vol impulsar l’elaboració d’un pla director per implicar
a la ciutadania en la presa de decisions públiques. Per apostar per la participació en tant que eina per
construir una administració menys burocràtica i amb més capacitat innovadora i d’empoderar a la
ciutadania i el teixit associatiu.
Per fer-ho s’ha contactat amb l’empresa Neòpolis, consultoria sociopolítica, amb NIF B-17.678.194,
que ha presentat una proposta per a l’elaboració del Pla director de participació ciutadana de Breda
per un import de 8.215,90€ (6.790,00€ + 1.425,90€).
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.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la proposta per a l’elaboració del Pla director de participació de Breda presentada
per l’empresa Neòpolis, consultoria sociopolítica, amb NIF B-17.678.194, per un import de 8.215,90€
(6.790,00€ + 1.425,90€) i autoritzar la despesa a l’aplicació 924_226.09.07, del pressupost de l’any
2016.
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa Neòpolis, consultoria sociopolítica, amb NIF B17.678.194, a carretera de Barcelona, 2 3r – 17002 Girona.
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes pertinents.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.8. Aprovar l’ampliació del termini per a la sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans per aquest 2016.
Antecedents
El dia 11 de gener de 2016 es publicava al BOP de Girona l’Edicte sobre l’aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.
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L’Ordenança fiscal núm. 20 sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus sòlids urbans estableix en l’Article 5 – Beneficis fiscals la data màxima del 15 de febrer
per a la presentació de la sol·licitud de bonificació.
Atès que aquesta és la primera anualitat en què s’estableix aquest nou període de sol·licitud, per tal
que la majoria de possibles beneficiaris s’hi puguin acollir.
Es proposa l’ampliació del termini fins al 31 de març de 2016.
Legislació aplicable
Ordenança fiscal núm. 20 Taxes de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans.
Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini per a la sol·licitud de bonificació de les taxes establertes en
l’Ordenança Fiscal núm. 20 fins al 31 de març de 2016.
Segon.- Notificar la present resolució al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,
pel seu coneixement i als efectes pertinents.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a l’Oficina d’atenció
al Ciutadà.
Quart.- Fer pública la present resolució mitjançant la publicació d’un anunci al tauler d’edictes
municipals, a l’E-tauler i al web municipal.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.9. Sol·licitar la prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció
econòmica i desenvolupament local. Programa “Millora de la competitivitat territorial” 2016 de
la Diputació de Girona.
Antecedents
Al BOP de Girona número 248, del 28 de desembre de 2015, es publicava l’edicte de l’aprovació de
les bases reguladores del Programa: Millora de la competitivitat territorial i la convocatòria
corresponent a l’exercici 2016.
L’objecte i naturalesa del programa és la prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la
promoció econòmica i desenvolupament local per a la millora de la competitivitat dels municipis
gironins.
El servei ofereix assistència tècnica als municipis de la demarcació de Girona en matèria de promoció
econòmica i desenvolupament local preferentment en els següents àmbits:
•
•
•
•
•
•

Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de promoció
econòmica i desenvolupament local.
Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals.
Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.
Suport per a la creació d’espais de cooperació publicoprivada en l’àmbit de la promoció
econòmica del territori.
Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori.
Emprenedoria
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•
•
•
•

Borsa de treball
Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com d’altres entitats i
organismes en relació a la petició de l’ajuntament.
Informació sobre bones pràctiques recollides a activitats similars.
Altres temes d’interès per al desenvolupament local.

L’assessorament es prestarà per l’equip de professionals experts en planificació i gestió de projectes
de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de
Girona.
El servei d’assistència tècnica inclou:
- Primera visita a l’Ajuntament per fer una valoració de la demanda in-situ.
- Dedicació de 25 hores anuals d’assessorament tècnic. Excepcionalment, quan la demanda, a
criteri de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació ho requereixi, la intervenció pot ser
de fins a 40 hores. (En el còmput s’inclouran tant les hores presencials com virtuals)
- Document de recomanacions per a l’Ajuntament
- Visita de tancament del projecte, un cop acabada la intervenció, a la seu del servei de
Promoció Econòmica, carrer Ciutadans, 11, 4a planta.
Aquest servei no pressuposa cap ajuda econòmica pel municipi sol·licitant.
I poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases, els municipis que compleixin els
següents requisits:
-

Que no estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la
Diputació de Girona. (Ja sigui de forma individual o agrupada amb altres).
Que no disposin de personal tècnic de promoció Econòmica.

Atès que la nostra Corporació compleix els requisits esmentats i que és voluntat de l’Àrea de
Dinamització econòmica impulsar la promoció i desenvolupament econòmics municipals.
Es considera una bona opció sol·licitar la prestació del servei d’assistència tècnica per aquest 2016.
Legislació aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la prestació del servei d’assistència tècnica per aquest
2016 inclòs en el Programa:Millora de la competitivitat territorial.
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

5. OBRES I URBANISME
5.1. Retorn Aval Mobles Adhoc SL.
Antecedents
Vista la instància RE núm. 292 de data 5 de febrer de 2016, a nom del Sr. en representació de
Mobles Adhoc SL en que sol·licita la cancel·lació de l’aval en concepte de les contribucions especials
de les obres d’urbanització de l’Av. Can Guilleumes, Passeig del Reg del Molí i un tram del C/Sant
Llop per un import de 2.512,50 €.
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Legislació aplicable
L’ article 43 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’ urbanisme,
aprovat per el Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, disposa que la garantía serà exigible quan s’
aprovin els plans o projectes d’ urbanització d’ iniciativa privada i es publiqui la seva aprovació
definitiva per garantir-ne l’ execució de les obres, per import del 12% del valor de les obres d’
urbanització.
Articles 28 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’ aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar a l’interessat que ingressi l’import de 2.512,50 € al compte corrent municipal núm.
0075 0365 03 0661200157 del Banco Popular Español SA en concepte de primera certificació de les
contribucions especials de les obres d’urbanització de l’avinguda Can Guilleumes, passeig del Rec
del Molí i un tram del carrer Sant Llop, que actualment està dipositat en aval bancari.
Segon.- Acceptar la cancel·lació de la mercantil Mobles Adhoc SL en l’aval conjunt constituït en data
5 de maig de 2009, sempre i quan aquesta ingressi l’import dalt referenciat.
Tercer.- Sol·licitar al Banco Popular que cancel·li de l’aval conjunt constituït en data 5 de maig de
2009 a la mercantil Mobles Adhoc SL una vegada aquesta hagi ingressat l’import corresponent.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord

5.2. Aprovació expedient de contractació de l’obra d’urbanització d’una part del carrer Manel
de Genovart i obertura de la fase de licitació.
Antecedents
Per tal de garantir un accés pavimentat i els serveis mínims al futur l’institut provisional
d’ensenyament de secundària, la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016 va aprovar el projecte
d’urbanització d’una part del carrer Manel de Genovart per un import de 93.719,26 € (77.453,93 € i
16.265,33 € d’IVA).
Vist que es necessari procedir a la contractació de l’obra d’urbanització i obertura de la fase de
licitació.
Atès que en data 11 de febrer de 2016 es va emetre Informe de Secretaria Intervenció sobre el
procediment a seguir.
Atès que en data 11 de febrer de 2016, 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
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
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La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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.

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a
l’obra d’urbanització d’una part del carrer Manel de Genovart per un import de 93.719,26 €
(77.453,93 € i 16.265,33 € d’IVA) i obertura de la fase de licitació.
Segon.- Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada,
amb càrrec a la partida 322 - 609.00 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2016.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte d’obres
per procediment negociat sense publicitat i publicar-lo en el perfil del contractant.
1

Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses :
Certis Obres i Serveis SAU
Construccions Rubau SA
Obres i Paviments Brossa SA
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

6. PERSONAL
6.1. Aprovació trienni
Antecedents
Havent rebut la sol·licitud de data 29 de gener de 2016, amb R.E. 0216, demanant el reconeixement
de l’augment per la realització del trienni corresponent per antiguitat.
Legislació aplicable
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les Entitats Locals.
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer el trienni corresponents al període comprès entre el 15 d’octubre de 2012 al 15
d’octubre de 2015, personal de l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Breda.
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de l’interessada, pel concepte de trienni, consistent en la
quantia establerta pel seu grup de classificació professional.
1

De conformitat amb l’article 178.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, en el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses
capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible.
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Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que
facin efectiu l’esmentat acord a partir del mes de febrer de 2016 efectuant el pagament amb efectes
retroactius dels mesos no reconeguts fins ara.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

6.2. Aprovar adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i Comarques i les
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F.
Antecedents
En data 11 de febrer de 2016, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona i les
organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F, va fer arribar el document per l’adhesió al Pla
agrupat de Formació Continua 2015 amb la finalitat d’obtenir recursos per a la formació del personal
funcionari i laboral dels ens locals.
Per tal que el personal sigui beneficiaria de les accions formatives subvencionades, que es
desenvolupen cada any, cal que es formalitzi l’adhesió al pla Agrupat.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla agrupat de Formació Continua 2015 de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F.
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

7. MEDI AMBIENT
7.1. Incoació d’expedient sancionador 01/2016.
Antecedents
En data 18 de gener amb RE 124, es presenta denúncia d’un veí de Breda on exposa les males
condicions dels gossos, adjuntant fotografies.
En data 28 de gener de 2016, els Agents TIP 014 i 015, membres del cos de la Guàrdia Municipal de
Breda presenten els informes on es descriu:
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“En referència a la denúncia formulada amb Núm. d'entrada 124 del Ajuntament de Breda i de data
18/01/2016 , com a Cap del Cos de la Guàrdia Municipal de Breda , es deixa constància de que el dia
28/01/2016 i a diverses hores s'han comprovat els fets esmentats a la denúncia referenciada .
Que s'ha observat que a la parcel•la ubicada al C/ Vescomtes de Cabrera núm. 3 , hi ha dos gossos ,
els quals estan lligats amb cadenes , un d'ells s'observa que no disposa de caseta o refugi , els
gossos en qüestió són un de color blanc i negre i l'altre de color blanc i marró , en principi no es pot
determinar la raça amb precisió , es farà inspecció al lloc per tal de filiar el propietari , comprovar
identificació i situació administrativa dels animals , intentar determinar raça i comprovar en quines
condicions resten els animals i les seves instal·lacions.”
“En referència al servei núm. . 6367 ,el Cap de cos amb TIP 014 i l'agent amb TIP 015 en funció
d'inspectors i en virtut del compliment de l'ordenança de tinença d'animals procedeixen a fer
inspecció d'instal•lacions al pati del domicili ubicat al C/ Vescomtes de Cabrera núm. 3 .
Que la inspecció i entrada al pati del domicili es practica el dia 28/01/2016 a les 11.40 h amb el
consentiment del inquilí i propietari dels gossos , qui mitjançant exposició de DNI núm. acredita ser el
de nacionalitat ESP i nascut el 14/08/1974 amb tel de contacte núm..
Que durant la inspecció al pati del domicili es troben dos gossos raça PIT BULL un mascle de 2 anys
i l'altre femella de 1,8 anys segons manifestació del propietari , els animals resten lligats amb
cadenes de ferro amb una mobilitat d'entre 3 i 4 metres , s'observa una caseta o refugi a la qual en
aquests moments no més en te accés la femella , en el moment de l’ inspecció els animals no
disposen d'aigua al seu abast , les dimensions de la parcel•la on es troben , a simple vista i
aproximadament és d'uns 60m cuadrats , manifesta davant els agents que normalment manté els
animals lligats ja que si no es així marxen del pati , s'observa que les tanques perimetrals que
separen el pati de la via pública tenen una alçada aproximada d'entre 1,20 i 1,30 metres .
Que es comprova la situació administrativa dels animals amb el següent resultat :
La femella no disposa de cap tipus d'identificació .
El mascle disposa de Microxip amb núm. 941000014845800 .
Cap dels dos disposa d'assegurança .
El Sr. Rebaza no disposa de llicència per la conducció i tinença de gossos PPP .
No presenta cartilles de vacunació .”
Legislació aplicable
L’Ordenança de Tinença d’Animals, publicada en el BOP de Girona número 19 de 29 de gener de
2016 disposa:
Article 13è Condicions i requisits d’obtenció de la llicència.
La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l’obtenció prèvia de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,per part del propietari o
posseïdor de l’animal.
Article 14è Prohibicions, segons l’article 6è del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Queda expressament prohibit respecte als animals:
...
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar
i de seguretat de l’animal.
...
e) No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i
salut.
...
m) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora, el
moviment necessari.
...
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Article 15è Aspectes higiènics i sanitaris.
1. La tinença d’animals domèstics i anàlegs a domèstics resta condicionada al compliment dels
següents requisits per part de les persones propietàries o posseïdores:
a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per al
seu allotjament, maneig i tracte.
b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal
mateix.
...
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o altres
establerts per les autoritats competents, si escau.
Article 16è Gossos considerats potencialment perillosos.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de disposar, a
més, de la llicència administrativa per a la tinença i conducció a què es refereix el capítol II del títol IV
d’aquesta ordenança.
Article 24è Alimentació i allotjament.
1. Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i
les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i les cures
necessàries per evitar que pateixi cap sofriment i per satisfer les necessitats que n’assegurin
el benestar, incloent-hi l’activitat física, en condicions adequades a la seva espècie i raça.
2. Sens perjudici del que les autoritats competents puguin establir reglamentàriament o
determinar en casos particulars, d’acord amb les característiques especials del lloc d’ubicació
i de l’animal, s’estableixen les següents condicions d’allotjament:
a) Els animals han de disposar d'espai suficient i poder accedir a un aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.
L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i que, a la
vegada, no pugui produir lesions a l'animal; ha d'estar convenientment airejat i s'ha de
mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s'han
de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua, així com l'escalfament
excessiu durant els mesos d'estiu.
b) Els animals d'un pes superior a 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 8
2
m.
c) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o
balcons.
d) Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats.
e) Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions
climàtiques extremes.
3. Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i degudament protegida
del fred i de la calor, i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient
per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
4. La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer diàriament, i s'han de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats, desratitzats i desinsectats convenientment, per garantir les
condicions higienicosanitàries de l’allotjament.
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5. Les instal·lacions que alberguin animals potencialment perillosos o amb perillositat constatada
han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un animal
d’aquest tipus.
Si les instal·lacions no poden garantir la seguretat en l’acompliment de les característiques anteriors,
els animals hauran d’estar lligats per protegir les persones o animals que s’hi acostin, segons les
condicions estipulades a l’article 25.
Article 25è Article 25è. Gossos de guarda.
1. El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals que, per causes justificades, s'han de
mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat, llevat del que
disposin les autoritats competents per a casos particulars específics.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només
s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden tenir
un pes excessiu ni impossibilitar-li els moviments, el qual ha de poder jeure i arribar sense
problemes a l’aigua i l’aixopluc.
Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que
l'animal pugui jeure i arribar a l'aixopluc, a l’aigua i a l’aliment.
Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la
immobilització de l'animal.
En cap cas, el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats, ha de ser la mateixa
cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen lligats o en un espai
reduït, no poden restar en aquestes condicions més de sis hores seguides; en aquest cas,
han de poder fer exercici.
Els animals amb edat subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments i
no es poden mantenir lligats o en un espai reduït més de dues hores seguides.
Article 27è Animals dins espais reduïts
No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin
considerablement el moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclosos els establiments de venda.
Article 28è Característiques i catalogació
1. Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots
aquells que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense
provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o
peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general,
per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.
2. Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:
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a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa
canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier de staffordshire americà, Tosa Inu o
japonès, Akita Inu.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o
d’assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període
d’instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat,
vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80
cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide,
robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll
ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i
curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb
potes relativament llargues formant un angle moderat.
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.
Article 34è Responsabilitats dels propietaris o posseïdors i veterinaris
Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures necessàries per garantir la salut i
el benestar dels animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i les que
disposin les autoritats sanitàries o legislació vigent.
...
L’article 50è la present Ordenança disposa que serà considerada com infracció lleu:
...
Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de
vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu.
Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma duradora, el
moviment necessari.
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa
perjudicis greus.
Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense una placa identificativa o
un altre sistema al collar, on consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor i, en el
cas dels gossos, la placa del cens de l’Ajuntament.
Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que el
condueixi i controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos i la certificació acreditativa de la inscripció registral.
Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.
Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip.
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment
perillosos.
No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos
potencialment perillosos.
Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en aquesta
ordenança.
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Qualsevol altra infracció del Decret de protecció dels animals i de la normativa que la desenvolupi que
no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
...
L’article 51è la present Ordenança disposa que serà considerada com infracció greu:
...
Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
Mantenir als animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de
vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.
...
L’article 52è de la present Ordenança disposa que serà considerada com infracció molt greu:
Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
Mantenir als animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de
vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis de l’animal són molt greus.
Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, per el qual s’aprova el reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora.
D’acord amb el 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,
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Incoar expedient sancionador pels següents fets:
La femella no disposa de cap tipus d'identificació .
Cap dels dos disposa d'assegurança .
No disposa de llicència per la conducció i tinença de gossos PPP .
No presenta cartilles de vacunació
Aquests fets poden ser considerats com a constitutius d’infracció administrativa de caràcter molt greu,
amb una sanció de fins a 1500,00 euros.
Segon.- Nomenar com a òrgan instructor d’aquest procediment al Sr. Josep Amargant, regidor de
Medi Ambient de la Corporació i a la secretària interventora de la Corporació, com a secretària del
procediment.
Tercer.- Notificar al interessat l’obertura de l’expedient. La notificació es realitzarà a efectes
d’abstenció o recusació de l'instructor i/o la secretària, en el termini de deu dies des de la recepció de
la notificació del present acord. Tanmateix se’ls atorga un termini d’audiència de 15 dies hàbils per tal
de poder manifestar quelcom que considerin convenient.
Quart.- Notificar el present acord a l’instructor i a la secretària, com a membres designats per a dur a
terme la instrucció del procediment i als efectes que practiquin totes les diligències que siguin
adequades per a la identificació i la comprovació dels fets i en particular de les proves que puguin
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conduir al seu aclariment i a la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció, i es
formuli el plec de càrrecs corresponent.
Cinquè.- 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

Vist i plau,
L’alcalde

Dídac Manresa Molins
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