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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 5JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14-3-2016 
Hora d’inici: 21:00 hores 
Hora d’acabament: 22:00 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 
Oscar Montero Martorell 
 
Secretaria interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior 04JG2016 (29-2-2016) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovar el conveni de Col·laboració entre Ajuntament de Breda i la Unió de botiguers i 
comerciants de Breda per l’any 2016. 
2.2. Aprovar i formalitzar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
la Selva i l’Ajuntament de Breda per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats 
durant l’any 2016. 

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

4. Hisenda 
4.1. Aprovació de la contractació de l’assegurança d’accidents dels treballadors i regidors de 
la corporació. 
4.2. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pel 
desenvolupament de la Festa de l’Ajust 2016. 
4.3. Aprovar el pressupostos d’inversió en equipaments culturals a la Biblioteca Municipal de 
Breda i Els Forns. 
4.4. Aprovar la resolució de la concessió d’ajuts econòmics per carrosses i comparses dels 
participants a la rua i ball del Carnaval 2016. 
4.5. Adhesió a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances.  
4.6 Rectificació d’aplicacions pressupostàries de contracte de serveis de publicitat i 
propaganda. 
4.7. Aprovar la sol·licitud de Pt06 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal. 
4.8. Aprovar la modificació de l’acord de sol·licitud d’una subvenció per a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal l’any 2016. 
4.9.  Aprovar el pressupost  per la compra d’un quadricicle elèctric. 
4.10. Aprovar el pressupost  per obres de païment i fonament del tancament perimetral de les 
pistes de pàdel.  
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5. Urbanisme 
5.1 Aprovació definitiva del Conveni urbanístic de gestió en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 
núm.11 “Plaça de les Escoles”. 

 
 
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 21:00 hores del dia 14 de març 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  04JG2015 DE 29 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 29 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. Aprovar el conveni de Col·laboració entre Ajun tament de Breda i la Unió de botiguers i 
comerciants de Breda per l’any 2016 
 
Antecedents 
El 2012 es va aprovar un conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers i Comerciants del 
municipi que establia les condicions de mesures a desenvolupar i les econòmiques per fomentar la 
col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat. 
 
Per tal de modificar-ne el contingut, segons les necessitats actuals, s’estableix un conveni de 
col·laboració entre l’UBIC i l’Ajuntament, amb el contingut següent: 

 
“Conveni de col·laboració en matèria de comerç entr e l’Ajuntament de Breda i la Unió de botiguers i co merciants de 
Breda 
 
Breda, 22 de març de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part en Dídac Manresa Molins, alcalde de l’Ajuntament de Breda, amb DNI número 45548071K, actuant en representació 
de la Corporació. 
  
I d’altra banda el Sra. Eva Olivé i Serra, obrant en nom i representació de la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda (en 
endavant UBIC) amb NIF 17580218G i adreça a l’Av. Verge de Montserrat, 20 de Breda. 
 
Davant meu, Maite Pérez Vicente, secretària interventora de l’Ajuntament de Breda. 
 
En respectives qualitats amb què actuen, ambdues parts es reconeixen recíprocament suficient capacitat legal per a contractar 
i obligar-se, manifestant el senyor alcalde tenir facultats pel present atorgament, i lliurament diuen i  
 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Breda té interès en col·laborar en el foment del comerç local com un dels eixos vertebradors del 
dinamisme econòmic i social del municipi. 
Segon.-  Que l’UBIC va néixer de la necessitat d’actuar d’una manera conjunta i organitzada per tal de millorar la percepció que 
es té del comerç local. Que l’UBIC participa de la Federació de Comerç de la Selva, que el 2006 va ser premiada per la 
Generalitat de Catalunya com a la millor iniciativa de dinamització comercial territorial. 
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Tercer.- Que l’Ajuntament de Breda es predisposa a actuar conjuntament amb l’UBIC en els objectius següents:  
 
En el camp de la promoció econòmica: 

• Fomentar el dinamisme en el teixit empresarial de Breda 
• Donar a conèixer al consumidor l’oferta comercial de Breda 
• Promocionar i incentivar el consum a Breda 

 
En el camp de la cultura: 

• Col·laborar amb accions formatives pels comerciants de Breda 
• Promocionar el patrimoni cultural 
• Promocionar les festes i tradicions locals 

 
En el camp del turisme: 

• Projectar i millorar la imatge externa de Breda 
• Aglutinar projectes i iniciatives turístiques 

 
A fi d’establir un conveni de col·laboració entre l’UBIC i l’Ajuntament, es redacta el present document i en conseqüència 
 
PACTEN 
 
Primer.-  L’UBIC i l’Ajuntament acordaran anualment les actuacions per incentivar i dinamitzar el comerç a la vila, zona d’alta 
concentració comercial, que es realitzaran sota l’empara de la Federació de Comerç de la Selva.  
 
Segon.-  L’Ajuntament i l’UBIC promouran conjuntament la marca BREDA COMERÇ , i/o les activitats d’animació principals de 
la població mitjançant diferents instruments (senyalització, caramels, bosses, publicitat en mitjans de comunicació, etc.). 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Breda i l’UBIC podran organitzar conjuntament cursos pels comerciants. 
 
Quart.-  L’UBIC es compromet a dur a terme iniciatives per promocionar, dinamitzar i fidelitzar el comerç a Breda. 
 
Dins aquest compromís, es realitzaran un mínim de sis accions a l’any per qualsevol de les campanyes de Nadal, primavera, 
estiu i tardor.  
 
Cinquè.-  L’UBIC inclourà el logotip de l’Ajuntament de Breda a les accions que es desenvolupin conjuntament. 
 
Sisè.- L’UBIC es compromet a mantenir informats a tots els seus socis de les dates de les reunions, de les accions que se’n 
derivin i es desenvolupin, tant des de l’UBIC com en col·laboració amb l’Ajuntament de Breda. Es compromet també a fomentar 
la solidaritat dels associats afiliats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial, i la millora constant de la 
seva informació i formació. 
 
Setè.- L’Ajuntament de Breda, en servei de suport i promoció de l’UBIC, cedirà un espai al Centre Cívic per les seves reunions i 
perquè hi estableixi el domicili fiscal. A més,  donar suport administratiu per tal de poder desenvolupar les accions puntuals 
necessàries a fi de donar degut compliment als objectius marcats en aquest present conveni, així com treballar per disposar en 
un futur de serveis tècnics de promoció econòmica. 
 
Vuitè.-  L’Ajuntament de Breda concedirà 3.000,00€ anuals a l’UBIC pel finançaments de les activitats que botiguers i 
comerciants desenvolupen durant la Fira de l’Olla, que es celebra anualment al municipi. 
 
Novè.-  La vigència d’aquest conveni serà d’un any, fins el dia 31 de desembre de 2016. 
 
La denúncia del conveni, si és el cas, haurà de ser expressa i formalitzar-se amb una antelació mínima de dos mesos al seu 
venciment.” 
 
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. 
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el conveni de Col·laboració entre Ajuntament de Breda i la Unió de botiguers i 
comerciants de Breda per l’any 2016. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa total de 3.000,00€, amb càrrec a la partida 920.480_04 del pressupost 
municipal 2016. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la Unió de Botiguers 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 signats ens en retornin un. 
 
Quart.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a la Bases de 
Dades Nacional de Subvencions. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
 
2.2. Aprovar i formalitzar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament de Breda per a la prestació de  serveis socials bàsics i especialitzats 
durant l’any 2016. 
 
Antecedents 
A l’any 2011 els Ajuntaments, el Consell Comarcal i el Consorci de Benestar Social de la Selva varen 
formalitzar un Conveni de delegació de competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i 
especialitzats, el qual s’ha anat renovant mitjançant addendes fins a final de l’any 2015. 
 
El Consell Comarcal de la Selva va subrogar íntegrament totes les funcions i els serveis que venia 
prestant el Consorci de Benestar Social, en data 1 de gener de 2015. 
 
El 21 de desembre de 2015 es va signar un Acord marc entre el Departament de Benestar Social i 
Família, l’ACM i la FMC de cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius a benestar social i polítiques d’igualtat pel període 2016-2019 amb caràcter previ a la 
formalització del Contracte – Programa. 
 
Aquest acord prorroga, per l’any 2016, les prestacions socials i les obligacions econòmiques 
establertes en el contracte programa de l’any 2015. 
 
Per tal de coordinar i realitzar aquests serveis i establir el seu finançament el Consell Comarcal i els 
ajuntaments interessats formalitzen sengles convenis amb la definició dels serveis que es presten, la 
contraprestació econòmica que correspon a cada part, els beneficiaris dels serveis i totes les altres 
característiques que configuren la seva prestació. Un exemplar del qual s’annexa a l’expedient.  
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
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. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar i formalitzar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament de Breda per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats durant l’any 
2016. 
 
Segon.-  Realitzar el reconeixement de la despesa de 41.104,07€, imputant-la a la partida 
pressupostària número 231 227_99, del pressupost per l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva, 
adjuntant-los dues còpies de l’addenda del conveni degudament signades i segellades. 
 
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. 
 
 
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 27 de febrer al 11 de març de 2016: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
2016 / 78 29/02/2016 Renúncia i contractació pels Forns 
2016 / 79 29/02/2016 Aprovar ADO factures febrer 2016 
2016 / 80 02/03/2016 Requeriment LLO 8/2016  
2016 / 81 02/03/2016 Exp. Urbanístic 9/2016  
2016 / 82 02/03/2016 Exp. Urbanístic 10/2016  
2016 / 83 02/03/2016 Exp. Urbanístic 11/2016  
2016 / 84 03/03/2016 Bestreta Consell Comarcal de la Selva, 100.000 euros. 
2016 / 85 03/03/2016 Factures pagades a la Caixa durant el mes de febrer 2016. 
2016 / 86 04/03/2016 Autorització ANICOM registre animals 
2016 / 87 04/03/2016 Inici exp. LLO 87/2015 - Gas Natural 
2016 / 88 07/03/2016 Inici expedient sancionador matèria de trànsit  exp.- 2016_05 
2016 / 89 07/03/2016 Incoació Exp. 1/2016 IR_Incorporació romanents de crèdit 
2016 / 90 07/03/2016 Inici exp. LLO 2/2016 - FecsaEndesa 
2016 / 91 07/03/2016 Pagaments lloguer Locals Cercle Bredenc mes març 2016 i altres 
2016 / 92 08/03/2016 Aprovació Exp. 1/2016 d'incorporació de romanents 
2016 / 93 08/03/2016 Declarar caducitat inscripcions padronals  
2016 / 94 09/03/2016 Convocatòria comissió informativa de ple 14/3/2016 
2016 / 95 09/03/2016 Convocatòria JG5 assumptes delegats pel Ple 14/3/2016 
2016 / 96 10/03/2016 Convocatòria mesa de contractació obres urb. C/Manel de Genovart 
2016 / 97 10/03/2016 Resoldre l’expedient d’incoació ordre d’execució de neteja de parcel·les Exp. 01/2016 
2016 / 98 10/03/2016 Exp. Urbanístic 7/2016  
2016 / 99 11/03/2016 Exp. Urbanístic 86/2015  

 
 
4. HISENDA 
 
4.1. Aprovació de la contractació de l’assegurança d’accidents dels treballadors i regidors de 
la Corporació. 
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions contractant una 
assegurança d’accidents per als treballadors i regidors de la Corporació Local. 
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Atès que amb data 21 de gener de 2016, registre de sortida 73, es va cursar la baixa preventiva de 
les actuals pòlisses contractades amb Mapfre. 
 
Atès que s’ha demanat a tres asseguradores la valoració de les pòlisses, Mapfre, Zurich Insurance i 
Allianz Accidentes. Els imports ofertats han sigut de: 2.097,91€, 1.426€ i 1.021,90€, respectivament. 
 
Atès que Allianz Accidentes ens ha passat l’oferta més econòmica, es procedeix a la contractació de 
la pòlissa d’accidents a Allianz Accidentes i es dóna de baixa definitivament la contractada amb 
Mapfre. 
 
Legislació aplicable 
L’article 9 i10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a contractar l’assegurança d’accidents amb Allianz Seguros (A28007748) d’import 
1.021,90€ (438,20€ la de regidors i 583,70€ la de treballadors) a càrrec de la partida 920_22400 del 
pressupost 2016, amb entrada en vigor a partir de 31 de març de 2016. 
 
Segon.-  Donar de baixa les assegurances 0556080056976 i 0556080057062 a la data del venciment 
30 de març de 2016. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la mediadora d’Allianz Seguros i a la mediadora de Mapfre. 
 
Quart.-  Donar compte del present acord a l’empresa contractada i als serveis comptables de la 
Corporació, pel seu coneixement i efectes. 
 
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 
desenvolupament de la Festa de l’Ajust 2016. 
 
Antecedents 
El cap de setmana del 16 i 17 d’abril es celebrarà de Festa de l’Ajust. 
 
Aquesta festivitat contempla activitats musicals nocturnes que requereixen de serveis de vigilància de 
seguretat privada i d’assistència mèdica i ambulància, tal i com estableix la normativa. 
 
Dins el programa també s’inclou animació infantil, pel que la Companyia Capicua ha presentat un 
pressupost de l’espectacle “Animació a la Carta”.  
 
La nit del 16 d’abril l’actuació musical anirà a càrrec de l’Orquestra Maribel i s’ha sol·licitat a l’empresa 
Federal Vigilància i Seguretat que pressupostin els seus serveis per cobrir el servei diürn i nocturn, 
segons les necessitats, així com a Bufet Mèdic SL el pressupost del servei mèdic i d’ambulància. 



 

 
Ajuntament de 

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  7 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

Els pressupostos presentats tant per a la contractació de l’orquestra com de la seguretat són els 
següents: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Articat Artistas y professionales de las 
artes escenicas SCCL F-55660609 Festa de l’Ajust 

Actuació musical Orq. Maribel 338-226.09.04 3.327,00€ 
IVA inclòs 

Federal Vigilància Seguretat SA A-17799099 Festa de l’Ajust 
Seguretat 338-226.09.04 514,25€ 

(425,00€ + 89,25€) 

Bufet Medic SL B-55083430 Festa de l’Ajust 
Assistència mèdica i ambulància 338-226.09.04 420,00€ 

Exempt d’IVA 

Companyia Capicua G-65591240 Festa de l’Ajust 
Animació infantil 338-226.09.04 423,50€ 

(350,00€ + 73,50€) 

Pere Fugarolas Clemente 77908922-X Festa de l’Ajuts 
Equips de so i llum act. mus. 338-226.09.04 1694,00€ 

(1.400,00€ + 294€) 

 
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 acord a 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 PARTIDA IMPORT 

Articat Artistas y professionales de las 
artes escenicas SCCL F-55660609 Festa de l’Ajust 

Actuació musical Orq. Maribel 338-226.09.04 3.327,00€ 
IVA inclòs 

Federal Vigilància Seguretat SA A-17799099 Festa de l’Ajust 
Seguretat 338-226.09.04 514,25€ 

(425,00€ + 89,25€) 

Bufet Medic SL B-55083430 Festa de l’Ajust 
Assistència mèdica i ambulància 338-226.09.04 420,00€ 

Exempt d’IVA 

Companyia Capicua G-65591240 Festa de l’Ajust 
Animació infantil 338-226.09.04 423,50€ 

(350,00€ + 73,50€) 

Pere Fugarolas Clemente 77908922-X Festa de l’Ajuts 
Equips de so i llum act. mus. 338-226.09.04 1694,00€ 

(1.400,00€ + 294€) 

 
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. 
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4.3. Aprovar el pressupostos d’inversió en equipame nts culturals a la Biblioteca Municipal de 
Breda i Els Forns. 
 
Antecedents 
Atès que des de la regidoria de cultura, s’ha presentat la voluntat d’inversió en equipaments culturals 
per a la Biblioteca Municipal de Breda i en el Museu “Els Forns”, ha de procedir a realitzar els 
següents pressupostos presentats que a continuació es detallen: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

ABDUL CREATIVOS, S.L. B63151757 Prestatgeries per a la Biblioteca 333_63500 678,70€ (iva inclòs) 

REDCOON, S.L.U. B63211767 Televisor 42” smart TV 333_63500 406,99€ (iva inclòs) 

 
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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a aprovar els pressupost que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’any 2016. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

ABDUL CREATIVOS, S.L. B63151757 Prestatgeries per a la Biblioteca 333_63500 678,70€ (iva inclòs) 

REDCOON, S.L.U. B63211767 Televisor 42” smart TV 333_63500 406,99€ (iva inclòs) 

 
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. 
 
 
4.4. Aprovar la resolució de la concessió d’ajuts e conòmics per carrosses i comparses dels 
participants a la rua i ball del Carnaval 2016. 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de 18 de gener de 2016 va 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 
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El mateix acord establia que per a la recepció dels ajuts econòmics per als participants al Carnaval 
amb carrossa i/o amb una comparsa de més de 10 persones calia donar compliment als requisits 
següents: 
 
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. 
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. 
Prendre part al ball de nit, que es celebrarà al Cercle Bredenc. 
Justificar l’ajut mitjançant l’aportació, abans del 14 de març de 2016, del full normalitzat i fotografies 
on es vegi clar: 
Que la carrossa i/o comparsa han participat a la rua pels carrers de Breda. 
Que els participants dels grups amb carrossa i les comparses han participat al ball de nit al Cercle 
Bredenc. 
Que les comparses estan formades per més de 10 participants. 
 
Dins el termini esmentat han presentat la documentació justificativa els participants següents: 
 
Grup  Concepte  

Els morts vivents Carrossa i comparsa 

Els irresistibles Carrossa i comparsa 

Exponentia Comparsa 

Les Olímpiques Carrossa i comparsa 

Mr i Mis Potato Comparsa 

Opá! Yo voy a hazé un corrá! Comparsa 

Venecia Carrossa i comparsa 

 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Acceptar la documentació justificativa de la participació amb carrossa i/o comparsa al 
Carnaval 2016 i concedir-los els ajuts econòmics, que es detallen, als grup següents: 
 
Grup  Concepte  Ajut econòmic ( €) 

Els morts vivents Carrossa i comparsa 125,00 

Els irresistibles Carrossa i comparsa 125,00 

Exponentia Comparsa 25,00 

Les Olímpiques Carrossa i comparsa 125,00 

Mr i Mis Potato Comparsa 25,00 

Opá! Yo voy a hazé un corrá! Comparsa 25,00 

Venecia Carrossa i comparsa 125,00 

 
Segon.-  Ordenar el pagament i autoritzar la despesa esmentada a la partida pressupostària número 
338 226.09.06 del pressupost 2016  
 
Tercer.-  Notificar als representants de les comparses la present resolució, requerint la tramesa als 
serveis comptables municipals de les dades necessàries per poder fer l’ingrés de l’import concedit. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
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4.5. Adhesió a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances.  
 
Antecedents 
Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici d’expedient de 
servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la denominació 
d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de Desenvolupament Local i co-
prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 
Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el Butlletí oficial 
de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit 
contracte. 
 
Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les proposicions de 
les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent proposta a la 
Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord 
d’adjudicació, segons: 
� Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 
� Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España 
� Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal 

en España 
� Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la 

mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
� Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en 

España 
 

La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les empreses 
asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior. 
 
Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és objecte de 
contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre 
per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de 
contractació. 
 
Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han 
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, 
per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de 
contractació. 
 
Atès que la nostra entitat local es troba adherida al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Breda de data 
15 de desembre de 2014. 
 
Legislació aplicable 
Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre (TRLCSP), pel que fa a la regulació dels acords marc i el seu 
desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari. 
Article 109 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expedient de contractació de l'encàrrec de 
provisió. 
Article 53 que regula el funcionament i competències de la Junta de Govern Local del decret legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril en relació amb el decret d’alcaldia número 258/2011 de 20 de juliol de 2011.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords :  
 
Primer .- Que l’Ajuntament de Breda s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, 
Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament. 
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Segon.-  Que l’Ajuntament de Breda s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les Pòlisses que a continuació 
s’indiquen:  
 
(X) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España, per un import de 3.326,52 euros. 
(X) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la 
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de 2.116,63 euros. 
(X) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en 
España, per un import de 795 euros. 
 
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de 
Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 155-
159, 08015 de Barcelona) 
 
Sisè.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement 
i efectes. 
 
Setè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.6 Rectificació d’aplicacions pressupostaries de c ontracte de serveis de publicitat i 
propaganda  
 
Antecedents 

1. La Junta de Govern local de 18 de gener de 2016 va aprovar en el punt “4.9 Aprovar el 
pressupost menor per contractar serveis de publicitat i propaganda” segons el següent detall: 

 
EMPRESA CIF CONCEPTE APLICACIÓ PRESS . IMPORT 

Sàpiens Publicacions 
S.C.C.L. F64074982 Publicitat per: Fira de Primavera, Fira de l’Olla, 

Dia del Circ i Festes de Nadal - 2016 2016 920-22602 2.000 € 
(més IVA) 

 
Aquesta despesa es va aprovar per promocionar activitats firals, comercials i turístiques que 
es volen portar a terme al municipi durant l’exercici 2016. Es va aprovar a l’aplicació 
pressupostària 920-22602 de publicitat i propaganda del programa de despesa de 
l’administració, quan el correcte és l’aplicació 4311 2260909 d’activitats de fires i actuacions 
de promoció comercial, industrial i turística. 

 
2. La Junta de Governa local de 28/01/2015 va aprovar el conveni de col·laboració entre 

Hermes Comunicacions S.A. i l’ajuntament. A la clàusula primera diu que la vigència serà per 
un any, del 2 de febrer del 2015 a l’1 de febrer del 2016 i que es renovarà automàticament per 
anualitats senceres. 
A la clàusula segona es detallen els serveis del contracte, entre els que hi han: publicitat en 
paper per valor segons tarifa de 30.000 €, 30.000 impressions als webs, 30 espots de 20 
segons a “El Punt Avui TV”, 9 minuts exclusius de TV d’entrevistes a plató, 36 minuts 
compartits de TV de debats a plató. 
 
A la clàusula cinquena, es detallen de quina manera facturaran els imports del conveni: 
. 2.588 € anuals en concepte de publicitat en paper (diari), impressions als webs, espots i 
entrevistes i debats en plató i 10 subscripcions del Punt Avui (diari en paper). 
. 411,96 € anuals dels quals facturaran cada 30 de mes l’import de 34,33 € en concepte de 
publicitat oficial d’anuncis en diaris.  
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Per tot el que s’ha exposat, l’import principal signat en el conveni és per promocionar les activitats 
comercials, industrials i turístiques que es volen realitzar durant l’exercici, per tant la despesa de 
2.588 € anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 4311 2260909 d’activitats de fires i actuacions de 
promoció comercial, industrial i turística. 

 
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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Rectificar l’aplicació pressupostària del contracte de serveis de publicitat i propaganda 
aprovat per Junta de Govern Local de 18 de gener de 2016 a favor de l’empresa Sàpiens 
Publicacions S.C.C.L, amb càrrec a la partida pressupostaria 4311 2260909. 
 
Segon.-  Rectificar l’aplicació pressupostària del conveni signat amb Hermes Comunicacions S.A, que 
es renova automàticament, i que va ser aprovat per la Junta de Govern local de 28 de gener de 2015, 
amb càrrec a la partida pressupostaria 4311 2260909.  
 
Tercer.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.7. Aprovar la sol·licitud de Pt06 Programa de sup ort a la gestió de la salubritat de les 
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió muni cipal. 
 
Antecedents 
Dipsalut, l’Organisme de salut pública de la Diputació de Girona, gestiona el Pt06 Programa de suport 
a les gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal. 
 
L’any 2010, Dipsalut amb l’aplicació d’aquest programa ha proporcionat les analítiques de l’aigua de 
bany i ha implementat els Plans d’autocontrol establerts al Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines de titularitat i/o gestió municipal. 
 
Atès que el risc associat a l’ús de les piscines és corresponsabilitat de gestors i d’usuaris, amb 
aquests programes es pretén: 

- Avaluar i identificar els factors de risc de les piscines d’ús públic dels municipis. 
- Informar les autoritats sanitàries per tal que es duguin a terme les actuacions oportunes. 
- Dotar els ajuntaments amb piscines de titularitat i/o gestió municipal de les eines necessàries 

per adequar-se a la normativa sanitària aplicable a les piscines d’ús públic. 
- Millorar els elements de gestió i les mesures de prevenció necessàries per reduir el risc de les 

instal·lacions. 
- Formar i capacitar el personal gestor de les piscines de titularitat i/o gestió pública per tal que 

puguin identificar qualsevol aspecte de les instal·lacions i de les activitats que es 
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desenvolupin, que sigui determinant per a la seguretat dels usuaris, així com perquè puguin 
planificar, implementar, avaluar i revisar eficaçment els sistemes d’autocontrol. 

 
Legislació aplicable 
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d’ús públic. 
Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 
públic. 
Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Sol·licitar la inclusió al Pt06 Programa de suport a les gestió de la salubritat de les piscines 
d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal, per aquest 2016. 
 
Segon.-  Realitzar els tràmits establerts i preparar la documentació necessària per a la sol·licitud dels 
programes. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.8. Aprovar la modificació de l’acord de sol·licit ud d’una subvenció per a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal l’any 2016. 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local de 29 de febrer de 2016 va acordar sol·licitar una subvenció de 1.162,55€ 
per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, concedida per l’Àrea d’Acció Territorial de la 
Diputació de Girona. 
 
Degut a uns canvis en els pressupostos dels industrials pels diferents tipus de treballs d’arranjaments 
i sega de marges de camins establerts en les bases reguladores, que es desenvoluparan en el nostre 
municipi els pressupostos tenen un cost total de: 
 
Camins 

a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer. 
o Camí Amargant 
o Camí Can Nota 
o Camí Can Sagristia 
o Camí pujada Santa Anna 

 
Un total de 2.533,33 metres lineals i un pressupost de 3.109,70€. 
 

 
d) Sega lateral mecanitzada de marges (inclou els dos marges) 

o Camí Amargant 
o Camí Can Sagristia 
o Camí pujada Santa Anna 

 
Un total de 1.840,00 metres lineals i un pressupost de 445,28€. 
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Valorades les bases específiques reguladores i la convocatòria establerta es proposa la sol·licitud 
d’una subvenció de 1.045,35€ per als treballs esmentats. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en 
camins rurals o matèria forestal. 
Convocatòria de les subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal any 2016. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Proposta 
 
Primer.-  Aprovar modificació de l’acord de sol·licitud d’una subvenció per a actuacions en camins 
rurals i matèria forestal, concedida per l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona, essent la 
quantitat a sol·licitar 1.045,35€. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.9.  Aprovar el pressupost  per la compra d’un qua dricicle elèctric. 
 
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 la compra d’un quadricicle 
elèctric d’acord amb següent pressupost presentat en data 14 de març de 2016, per l’empresa Grau, 
maquinaria i servei integral SA: 
 
CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Goupil elèctric mod. G3 versió 2 llarg 1532624.00 15.289,26,-€ + 3.210,-€ d’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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a aprovar el pressupost que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’any 2016. 
 
CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Goupil elèctric mod. G3 versió 2 llarg 1532624.00 15.289,26,-€ + 3.210,-€ d’IVA 
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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. 
 
 
4.10. Aprovar el pressupost  per obres de païment i  fonament del tancament perimetral de les 
pistes de pàdel.  
 
Antecedents 
Atès que es necessita fer el tancament perimetral de les pistes de pàdel.  
 
S’ha sol·licitat a l’empresa Navarbred SL, un pressupost detallat de l’obra a realitzar. 
 
L’empresa Navarbred SL, en data 14 de març de 2016, ens va remetre el pressupost de l’obra a 
realitzar per un import de 3.763,10,-€ (3.110,-€ + 653,10,-€ d’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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a contractar les obres que es relacionen a continuació i autoritzar les despeses en 
les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016. 
 
CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Feines obrir fonament i rebaixar terreny 
Formació d’un païment de 27m2 aprox. 
Omplir fonament deixant esperes amb varilla rea de 10  
cada 1m. Aprox. i col·locar tub de 10 de PVC 

342632.00 3.763,10,-€ (3.110,-€ + 653,10,-€ d’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. 
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5. URBANISME 
 
5.1. Aprovació definitiva del Conveni urbanístic de  gestió en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 
núm.11 “Plaça de les Escoles” 
 
Antecedents  
Vista la proposta de Conveni Urbanístic de gestió en relació amb l'àmbit de  la Unitat d’Actuació núm. 
11 “Plaça de les Escoles” i amb l'objecte d’obtenir de manera immediata la possessió material de les 
finques descrites en l’apartat expositiu IV del conveni, per tal de procedir a la seva cessió temporal al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objecte que hi basteixin les 
edificacions provisionals d’un centre educatiu d’ensenyament secundari fins que no s’hagin acabat les 
obres de construcció d’un centre escolar en un altre àmbit, en execució del projecte de reparcel·lació 
voluntària de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”, publicat en el DOGC núm. 4915 de 
29 de juny de 2007 i inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners en data 4 de 
setembre de 2007 i del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”, 
publicat en el DOGC núm. 4832 de 1 de març de 2007. 
 
Vistos informes tècnic i jurídic sobre la seva adequació a l'objecte i funcions previstes a la legislació 
urbanística de Catalunya. 
 
Considerant que les condicions per la possessió material dels terrenys titularitat de l’Ajuntament en 
virtut del projecte de reparcel·lació voluntària d’aquest àmbit que es proposen, responen als 
interessos públics municipals a l'àmbit urbanístic. 
 
Vist que per Junta de Govern de data 18 de gener de 2016 es va aprovar inicialment el conveni 
urbanístic i que es va sotmetre a exposició pública al BOP núm. 20 de data 1 de febrer de 2016 i que 
no es van efectuar al·legacions dins el termini reglamentari segons certificat de data 2 de març de 
2016. 
 
Legislació aplicable 

- Els articles 9.8 , 25.1 , 18.1.c)  y 61  del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre -TRLSRU-,  

- Articles 8  i 104  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya –TRLUC-,  

- Article 25  i 26  del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme;  

- Article 51.1.s) 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 articles 21.1.j)  i 22.2.c)  de la Llei 7/1985, de 2 
d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. No obstant, aquesta competència va ser 
delegada a la Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia 259/2015 de data 29 de juny 
de 2015. 

  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar definitivament la proposta de conveni urbanístic en relació amb l'àmbit de la Unitat 
d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles” 
 
Segon.- Notificar als interessats per a que es personin en les dependències municipals per a signar 
el text definitiu del conveni citat. 
 
Tercer.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial la Província de Girona i al Tauler d'Anuncis d'aquest 
Ajuntament per a públic coneixement. 
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Quart .- En compliment d’allò establert a l’article, 104.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, remetre una còpia 
degudament diligenciada del conveni urbanístic esmentat, així com certificació de l’acord d’aprovació 
definitiva del mateix, dins del termini d’un mes des de la seva aprovació, per tal que sigui inserit a la 
secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, 
aquesta acta.  
 
La secretària interventora       Vist i plau, 

 L’alcalde  
 
 
 
 
 
Maite Pérez Vicente            Dídac Manresa Molins 


