Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió
Núm.: 10JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 10-06-2015
Hora d’inici: 20:45 hores
Hora d’acabament: 21:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Jordi Iglesias i Salip, alcalde
Jaume Anglada i Sarsanach
Teresa Martorell i Julià
Judit Cortada i Esteve
Regidors convidats
Joan Miquel Terradas Giol
Joan Antoni Frías Redondo
Dídac Manresa Molins
Andreu Pujol Mas
Josep Amargant Argemí
Eva Andrés Masó
Regidors excusats
Juan Antonio Marín Acuña
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 09JG2015 (22-5-2015)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1. Aprovar l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Breda per al projecte d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat
d’educació de secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular.
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
4. Hisenda
4.1. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments.
4.2. Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2014 del Servei de gestió tributària del
Consell Comarcal de la Selva.
4.3. Tarifes de subministrament d’aigua potable per l’any 2015.
5. Urbanisme i Obres
5.1. Liquidació provisional de la tercera i última quota anticipada de l’àmbit d’actuació
urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”.
5.2. Liquidació provisional de la tercera quota anticipada de l’àmbit d’actuació urbanística del
Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda.
5.3. Substitució aval en metàl·lic de la obra d’ampliació i millora del cementiri i magatzem
municipal per aval bancari.
6. Personal
6.1. Autoritzar el canvi d’horari laboral per a conciliació de la vida personal i familiar.
6.2. Aprovar la resolució de l’expedient disciplinari 01/2105 mitjançant l’arxiu de les
actuacions.
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7. Autoritzacions d’ús d’instal·lacions
7.1. Ús del recinte i les instal·lacions de l’Escola Montseny per als assajos de Ball de Gitanes
de Breda.
8. Infraestructures
8.1. Proposar a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat l’opció escollida per implantar una
via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – Breda.

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 20:45 hores del dia 10 de juny de 2015. Constatada l’existència de quòrum
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 09JG2015 DE 22
DE MAIG DE 2015.
Per part de l’Alcaldia es dóna lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 22 de maig de 2015.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.

2. ASSUMPTES DELEGATS DE PLE
2.1. Aprovar l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Breda per al projecte d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat
d’educació de secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular.
Antecedents
En data 10 de juny de 2013 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Breda per al projecte ÍTACA d’atenció educativa a la diversitat de
l’alumnat d’educació secundària obligatòria de l’institut Vescomtat de Cabrera.
Aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015.
Tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Breda valoren positivament el
funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de donar suport als alumnes des del
tercer curs de l’educació secundària obligatòria que presentin dificultats d’aprenentatge, desmotivació
greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i
laboral.
L’Ajuntament de Breda ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes en
el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels
alumnes del municipi.
Legislació aplicable
Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Breda per al projecte d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació de
secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular.
Segon.- Notificar el present acord al Servei Territorial d’Ensenyament a Girona, adjuntant-los dues
còpies de l’addenda del conveni degudament signades i segellades.
Tercer.- 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 15 de maig al 10 de juny de 2015:
NUM
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

DATA
18/05
18/05
18/05
19/05
20/05
20/05
20/05
21/05
26/05
26/05
26/05
26/05
27/05
01/06
01/06
01/06
01/06
02/06
02/06
03/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
08/06
08/06
08/06
08/06
09/06

227

09/06

228

09/06

229
230

10/06
10/06

PROPOSTA
liquidació taxa aprofitament domini públic local exercici 2014 vodafone españa sau
Inici exp sancionador en materia de transit_2015_12
convocatoria JG9 21/5/2015
Aprovar ADO factures finals abril-2015
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
Requeriment informe Cultura obra Convent, 3
29 factures fase P, mesos març / abril 2015
Nòmines Treballadors i Regidors mes maig 2015
Pagaments Tècnics, lloguer Els Forns i altres mes maig 2015
Factures pagades La Caixa durant el mes de maig de 2015
convocatòria especial de comptes
Nomenament alcaldessa accidental en funcions
renuncia ST recepcionista piscina i adjudicació a EG
Inici exp sancionador en materia de transit_2015_13
Exp. Urbanístic 36/2015
Ajut economic urgent transport extraescolar
Denegar exp. Urbanístic 37/2015
Aprovar ADO factures maig-2015
Aprovar ADO factures electroniques maig-2015
Consell Comarcal de la Selva sol.licitant Bestreta
convocatòria ple 4/2015 últim legislatura
Concessió ajut econòmic urgent a JTV segons informes de serveis socials
convocatòria JG 10/6
84 pagaments factures i altres fase P diverses dates
Inici exp sancionador en materia de transit_2015_14
Resolucio reclamacio bonificacio escombraries 2013
Requeriment documentació LLO 2015/39 - Arbúcies, 52
Canvi titularitat nínxol 389 i nínxol 492
Aprovació proj. Executiu LLO 48/2014
Cessió i canvi titularitat, per mutu acord i sense cost per l’interessat, del sepulcre 20C a
l’Ajuntament de Breda
Cessió i canvi titularitat, per mutu acord i sense cost per l’interessat, dels nínxols 304 i 305 a
l’Ajuntament de Breda
Exp. Urbanístic 35/2015
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
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4. HISENDA
4.1 Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar les següents contractacions
d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

BALSAMAR SERVICES
Espai Jove
B17.603.457
2000 SL
Adquisició tres armaris per extintors

PARTIDA
920_215 00

IMPORT
174,38€
(144,12€ + 30,26€ d’IVA)

Revetlla de Sant Joan
Servei d’ambulància

338_226 09 06

375,00€
Exempt d’IVA

Viu el Parc
“La Minúscula”

334_226 09 02

598,95€
(495,00€ + 103,95€ d’IVA)

BRECUBAT SL

Revetlla de Sant Joan
B17.937.434 Contr. Subm. elèctric temporal i dret 338_226 09 06
embrancament

291,38€
(240,81€ + 50,57€ d’IVA)

TOI TOI
Sanitarios móviles SA

A62.518.121

Bufet Mèdic SL

B55.083.430

Músics de Girona SCCL F17.459.991

Revetlla de Sant Joan
Lloguer cabines sanitàries

338_226 09 06

249,26€
(206,00€ + 43,26€ 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments a Balsamar Services 2000 SL que es
relacionen a continuació i autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del
pressupost de l’any 2015.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

BALSAMAR SERVICES
Espai Jove
B17.603.457
2000 SL
Adquisició tres armaris per extintors

PARTIDA
920_215 00

IMPORT
174,38€
(144,12€ + 30,26€ d’IVA)

Revetlla de Sant Joan
Servei d’ambulància

338_226 09 06

375,00€
Exempt d’IVA

Viu el Parc
“La Minúscula”

334_226 09 02

598,95€
(495,00€ + 103,95€ d’IVA)

BRECUBAT SL

Revetlla de Sant Joan
B17.937.434 Contr. Subm. elèctric temporal i dret 338_226 09 06
embrancament

291,38€
(240,81€ + 50,57€ d’IVA)

TOI TOI
Sanitarios móviles SA

A62.518.121

Bufet Mèdic SL

B55.083.430

Músics de Girona SCCL F17.459.991

Revetlla de Sant Joan
Lloguer cabines sanitàries

338_226 09 06

249,26€
(206,00€ + 43,26€ d’IVA)

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

4.2. Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2014 del Servei de gestió tributària del
Consell Comarcal de la Selva.
Antecedents
En data 4 de juny de 2015, s’ha donat registre d’entrada número 1399, al compte de recaptació de
l’exercici 2014 pel que fa als ingressos municipals que es gestionen des del Servei de Gestió
Tributària del Consell Comarcal de la Selva.
Del total pendent de cobrament d’exercicis tancats per un import de 921.138,53 €, hi ha un diferencial
respecte als drets reconeguts a la comptabilitat de l’ajuntament de l’any 2010 de 396.428,21 €, que es
correspon a una penalització contra l’empresa Business Building and Technology, S.L. per
l’incompliment dels terminis d’execució de la “Llar d’infants de Breda”, aprovada per la Junta de
Govern de 23 de juliol de 2007 i que pel principi de prudència no s’ha reconegut com a dret.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els comptes de recaptació de l’exercici 2014, pel que fa als ingressos municipals
que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, segons
l’annex adjunt.
Segon.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis Comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.3. Tarifes de subministrament d’aigua potable per l’any 2015.
Antecedents
Vist el registre d’entrada número 1422 de data 5 de juny de 2015 entrat per l’empresa concessionària
del servei d’aigua municipal Abastaments d’Aigua del Tordera, SL. (AAT), on ens comuniquen
l’increment mitjà del 0,8% pel 2015 per la Comissió de Preus de Catalunya, d’acord amb el sistema
simplificat per a l’actualització dels preus i tarifes establert en el Decret 339/2001, de 18 de desembre.
Legislació aplicable
Decret 339/2001 de 18 de desembre pel qual s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització
dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’increment mitjà del 0,8% per l’any 2015, en les tarifes de
subministrament d’aigua potable al municipi de Breda.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera, SL.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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5. URBANISME I OBRES
5.1. Liquidació provisional de la tercera i última quota anticipada de l’àmbit d’actuació
urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”.
Antecedents
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 23 de juliol de 2013, va aprovar definitivament
el Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud”, supeditant-ne la
publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós.
En data 4 de novembre de 2013 per acord de Junta de Govern i per tal de seguir amb el
desenvolupament del sector, és va procedir a la contractació de:
- La redacció del Projecte de Reparcel·lació per un import de 17.000,00,-€ i 3.270 € en concepte de
IVA, total de 20.570 euros .
- La realització de l’estudi geotècnic del Projecte d’Urbanització per un import de 2.675,83,-€ i 561.92
€ en concepte de IVA, total de 3.237,75 euros.
- La redacció del Projecte d’Urbanització per un import de 17.480,00,-€ i 3.670,8 € en concepte de
IVA, total de 21.150,80 euros.
En data 11 de febrer de 2014 es va sol·licitar l’anotació de l’afecció al procés reparcel·latori de les
finques incloses en l’àmbit d’actuació UA-16 i l’emissió del corresponent certificat de domini i
càrregues de les mateixes. En data 22 d’abril de 2014 es registra la factura del registre de la Propietat
de Santa Coloma de Farners per un import de 1.301,73 euros.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 11 de febrer de 2014, va donar conformitat al
Text Refós del Pla de Millora Urbana UA 16 Sector Industrial Sud i va fer la publicació de l’aprovació
definitiva al DOGC núm. 6594 de 1 d’abril de 2014.
D’acord amb l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries
comprenen, entre d’altres, els conceptes següents:
- El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, delsb
projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
- Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels acords i les
operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.
Les despeses sumen un total de 46.260,28 euros, que es repartiran entre els propietaris en tres
quotes, una inicial del 20% i dos del 40%.
Per Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2014, es va aprovar la liquidació de la primera quota,
corresponent al 20% del total de l’import.
Per Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar la liquidació de la segona
quota, corresponent al 40% del total de l’import.
Legislació aplicable
Els articles 119, 120, 122 i 139 a 141 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Els articles 149 i 180 a 182 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme
L’article 53.1.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.
L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Plaça de la Vila, 9

 17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat

6

Ajuntament de
Breda

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde, de
conformitat amb els articles 53.1.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 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la tercera i última quota urbanística anticipada per les despeses previstes per la
redacció del projecte de reparcel·lació, l’estudi geotècnic del projecte d’urbanització, el projecte
d’urbanització i les despeses registrals segons consta en els antecedents i d’acord amb l’article 181.1
del Decret 305/2006 de 18 de juliol, i que han de satisfer els propietaris de l’àmbit d’actuació
urbanística denominat UA 16 sector industrial sud, en proporció a la superfície de les finques, d’acord
amb el que preveu l’aixecament topogràfic. Aquest repartiment es distribueix segons el quadre annex
següent:
Finca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nau 3
Nau 4
Nau 5
Nau 6
Nau 7
Nau 8
Nau 9
Nau 10
Nau 14
Nau 15
Nau 16
Nau 17

Superfície

% propietat
258
8332
4451
1632
1516
1814
1412
707
1965
4491
557
3524
6871
400
400
400
450
650
300
300
600
320
250
450
350

Import total

import a pagar 40%

0,71%
23,07%
12,32%
4,52%
4,20%
5,02%

328,45
10672,25
5699,27
2090,96
1942,93
2322,27

131,38
4268,90
2279,71
836,39
777,17
928,91

1,96%
5,44%
12,43%
1,54%
9,76%
19,02%
8,21%
8,21%
8,21%
9,24%
13,36%
6,16%
6,16%
12,32%
6,57%
5,13%
9,24%
7,19%
100,00%

906,70
2516,56
5750,15
712,41
4515
8798,71
722,37
722,37
722,37
813
1175,51
542
542
1084
578,08
451,37
813
632,63
46.260,28

362,68
1006,62
2300,06
284,96
1806,00
3519,48
288,95
288,95
288,95
325,20
470,20
216,80
216,80
433,60
231,23
180,55
325,20
253,05
18.502,26

Segon.- Requerir als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat UA 16 sector industrial
sud, per a que procedeixin a ingressar les quantitats que s’indiquen al punt primer en els números de
compte que s’identifiquin en la notificació del present acord.
Tercer.- Advertir que transcorregut el termini fixat en la notificació, es procedirà a l’exacció de les
quotes per la via de constrenyiment.
Quart.- Que es notifiqui el present acord als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

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

5.2. Liquidació provisional de la tercera quota anticipada de l’àmbit d’actuació urbanística del
Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda.
Antecedents
En data 12 de maig de 2014 per acord de Junta de Govern, és va adjudicar del contracte de redacció
del PERI del Sector Industrial Can Guilleumes a l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori
SLP per un import de 34.848 € IVA inclòs.
D’acord amb l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries
comprenen, entre d’altres, els conceptes següents:
-

El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels
projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.

En data 8 d’agost de 2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament l’expedient d’aplicació i
imposició de contribucions especials entre els veïns especialment beneficiats per a les obres
d’urbanització de l’Av. Can Guilleumes. Es tractava del desenvolupament de manera anticipada d’una
petita porció del PERI “Can Guilleumes” concretament la construcció de mig carrer (Av. Can
Guilleumes), per raó de coherència urbanística aprofitant el projecte d’urbanització del Pla Parcial
Sector 11.
Aquestes contribucions especials aplicades tenien la consideració de provisionals i anticipades del
cost que hauria d’assumir cada propietari que, un cop aprovat el PERI, s’inclourien dins la liquidació
definitiva per tal de procedir a un repartiment just de càrregues i beneficis. Per aquest motiu s’ha
d’incloure com a càrrega el 10% que l’Ajuntament va suportar en el seu moment, degut a que es
tracta d’un cost que han d’assumir els propietaris en execució de Pla Especial de Reforma Interior.
Consegüentment les quotes urbanístiques provisionals i anticipades que hauran d’assumir els
propietaris per a la redacció del PERI, més el 10% que en el seu moment va assumir l’Ajuntament
com a conseqüència de la urbanització de l’Avda. Can Guilleumes, queden repartides de la següent
manera:
Repartiment
PRIMERA QUOTA
SEGONA QUOTA
TERCERA QUOTA
Repartiment
QUARTA QUOTA
CINQUENA QUOTA

% sobre l’import de redacció del PERI (34.848 € IVA
inclòs)
30 %
35 %
35 %
10% assumit per l’Ajuntament en la urbanització de
l’Avda. Can Guilleumes (32.304,76 euros)
50%
50%

Import a distribuir entre els
propietaris
10.454,4 euros
12.196,8 euros
12.196,8 euros
Import a distribuir entre els
propietaris
16.152,38 euros
16.152,38 euros

Per Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2014, es va aprovar la liquidació de la primera quota,
corresponent al 30% del total de l’import.
Per Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar la liquidació de la segona
quota, corresponent al 35% del total de l’import.
Legislació aplicable
Els articles 119, 120, 122 i 139 a 141 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Els articles 149 i 180 a 182 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme
L’article 53.1.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.
L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde, de
conformitat amb els articles 53.1.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 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la tercera quota urbanística anticipades per les despeses previstes per la redacció
del PERI segons consta en els antecedents i d’acord amb l’article 181.1 del Decret 305/2006 de 18 de
juliol, i que han de satisfer els propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat Sector Industrial
Can Guilleumes, en proporció a la superfície de les finques, d’acord amb el que preveu l’aixecament
topogràfic. El repartiment de la segona quota, es distribueix segons el quadre annex següent:
% Participació propietat

Cost total obra
8,32%
12,56%
11,04%
0,03%
0,03%
0,52%
0,18%
4,64%
0,71%
0,99%
1,89%
3,03%
3,30%
3,08%
1,28%
2,52%
8,15%
5,11%
6,14%
12,29%
1,06%
13,13%
100,00%

Import a pagar 35%
2.899,01 €
4.377,26 €
3.846,21 €
9,65 €
9,65 €
182,53 €
64,12 €
1.616,77 €
248,29 €
343,85 €
660,23 €
1.056,35 €
1.148,87 €
1.072,90 €
446,89 €
878,73 €
2.838,72 €
1.781,99 €
2.141,41 €
4.282,82 €
367,72 €
4.574,11 €
34.848,07 €

1.014,65 €
1.532,04 €
1.346,17 €
3,38 €
3,38 €
63,89 €
22,44 €
565,87 €
86,90 €
120,35 €
231,08 €
369,72 €
402,10 €
375,52 €
156,41 €
307,55 €
993,55 €
623,70 €
749,49 €
1.498,99 €
128,70 €
1.600,94 €
12.196,82 €

Segon.- Requerir als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat Sector Industrial Can
Guilleumes, per a que procedeixin a ingressar les quantitats que s’indiquen al punt primer en els
números de compte que s’identifiquin en la notificació del present acord.
Tercer.- Advertir que transcorregut el termini fixat en la notificació, es procedirà a l’exacció de les
quotes per la via de constrenyiment.
Quart.- Que es notifiqui el present acord als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

5.3. Substitució aval en metàl·lic de la obra d’ampliació i millora del cementiri i magatzem
municipal per aval bancari.
Antecedents
Vista la instància presentada per la Sr. Antoni Negre Rosell en representació de Germans Negre
SCP, en la qual sol·licita la substitució de l’aval dipositat en metàl·lic en data 15 d’abril de 2014 per
valor de 5.300,00 euros, com a garantia per l’adjudicació de l’obra d’ampliació i millora del cementiri i
magatzem municipal per un aval bancari del mateix import.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la substitució de l’aval en metàl·lic dipositat en data 15 d’abril de 2014 per valor de
5.300,00 €, com a garantia per l’adjudicació de l’obra d’ampliació i millora del cementiri i magatzem
municipal per un aval bancari pel mateix import i idèntica finalitat.
L’interessat haurà de presentar a aquest Ajuntament, l’aval bancari previ al retorn de l’aval en
metàl·lic.
Segon.- Notificar el present acord als serveis comptables.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

6. PERSONAL
6.1. Autoritzar el canvi d’horari laboral per a conciliació de la vida personal i familiar.
Antecedents
En data 5 de juny de 2015, amb registre d’entrada número 1415, la Tècnica d’administració general
d’aquest Ajuntament, ha instat un canvi en l’horari de la jornada laboral, a partir del 15 de juny de
2015, consistent en retardar una hora l’horari d’entrada els dilluns i divendres i compensar-ho una
tarda de 15 a 17h. (dimarts).
Legislació aplicable
Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida laboral, personal, familiar del personal
al servei de les administracions públiques.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el canvi en l’horari de la jornada laboral, a partir del 15 de juny de 2015, consistent
en retardar una hora l’horari d’entrada els dilluns i divendres i compensar-ho una tarda de 15 a 17h.
(dimarts)
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessada.
Tercer.- Facultar l’alcalde en funcions, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

6.2. Resolució expedient disciplinari 01/2015, TIP 013
Antecedents
En Jordi Iglesias i Salip, Instructor designat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament mitjançant
acord de data 22 de maig de 2015, en relació amb l’expedient disciplinari que aquest Ajuntament
tramita en relació amb els fets ocorreguts els dia 3 de maig de 2015 a la tarda, al corredor de
l’entrada de l’aparcament de casa, essent les persones afectades:, el fill de la demandant, l’agent
amb TIP 013, l’agent amb TIP 014 com a Cap dels guàrdies municipals i la Presidenta de
l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Breda.
Vist l’informe intern del Cap de la Guàrdia Municipal indicant que el dia en què es van produir els fets
va ser el dia 3 de maig de 2015, essent l’agent indicat el que feia aquest torn.
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Vistos els informes que consten en aquest expedient presentats pels agents de la Guàrdia Municipal
amb TIP núm. 013 i núm. 014.
Atesa la documentació que consta en l’expedient, les reunions mantingudes amb les persones
afectades i vistes les al·legacions emeses durant el tràmit d’audiència.
Atès que en base a totes les actuacions realitzades per intentar aclarir els fets succeïts en la data
indicada. Atès que les converses mantingudes amb el guàrdia municipal i amb les persones afectades
no es pot determinar amb exactitud que va passar.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar i considerar provats els fets descrits a les al·legacions presentades pel.
Segon.- Resoldre el procediment mitjançant l’arxiu de l’expedient disciplinari 01/2015, degut a la falta
de proves per acreditar els fets presentats per la demandant.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats als efectes oportuns i arxivar la documentació
del corresponent expedient.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

7. AUTORITZACIONS D’ÚS D’INSTAL·LACIONS
7.1. Ús del recinte i les instal·lacions de l’Escola Montseny per als assajos de Ball de Gitanes
de Breda.
Antecedents
El grup Dansaire de Breda ha sol·licitat l’autorització d’ús del recinte i instal·lacions de l’Escola
Montseny (pati i en cas de pluja el gimnàs o el pavelló), els mesos de maig a setembre de 2015, els
divendres de 20:30 a 22:30h.
Per falta de disposició d’altres instal·lacions municipals en les dates i horaris en què es volen realitzar
els assajos, es considera que el més favorable seria fer ús del recinte i les instal·lacions de l’Escola
Montseny.
Consultat l’equip directiu de l’escola i atès que no hi veuen cap impediment, sempre hi quan es
mantingui l’espai cedit en bones condicions i no s’entorpeixi el normal funcionament del centre.
Legislació aplicable
Article 92 de la llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 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.- Autoritzar al Grup dansaire de Breda la utilització del recinte i les instal·lacions de l’Escola
Montseny (pati i en cas de pluja el gimnàs o el pavelló) per a desenvolupar els assajos del Ball de
Gitanes
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Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció de l’Escola Montseny i a la resta d’interessats pel
seu coneixement i als efectes corresponents.
Tercer.- Facultar l’alcalde en funcions, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

8.1. Proposar a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat l’opció escollida per implantar una
via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – Breda.
Antecedents
En data 20 de març de 2015, amb registre d’entrada 654, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va fer entrega d’un estudi
previ per avaluar la viabilitat d’implantar una via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i
Viabrea – Breda.
En aquest estudi s’analitzen els condicionants urbanístics, ambientals i de mobilitat que afectarien
aquesta actuació i s’han proposat i valorat dues alternatives factibles per a la implantació de la via
ciclista, una seguint el corredor de la carretera GI-552 i una altra recuperant en part la traça del Camí
Ral.
Tal i com la mateixa Secretaria descriu:
“La primera té un caràcter més funcional de connexió directa amb l’estació mentre que la segona,
sense perdre la seva funcionalitat, afegeix un component més vinculat al lleure en travessar entorns
de més valor paisatgístic.”
Assabentats de les dues alternatives proposades els membres del grup de treball per a la consecució
del carril bici creat pels ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea, proposen l’alternativa 1.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’alternativa 1: Traçat paral·lel a la carretera GI-552, per a
la implantació d’una via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – Breda.
Segon.- Notificar el present acord a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Comunicar el present acord als membres del grup de treball per a la consecució del carril bici
creat pels ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria,
aquesta acta.
La secretària interventora

Vist i plau,
L’alcalde en funcions

Maite Pérez Vicente

Jordi Iglesias i Salip

Plaça de la Vila, 9

 17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat

12

