Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 22JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 14-12-2015
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:40 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
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 21JG2015 (23-11-2015)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Hisenda
3.1. Aprovar el pressupost de lloguer de material de llums led de Nadal.
3.2. Retorn Aval Mobles Debra SL.
3.3. Aprovar el pressupost per a la impressió dels fullets del programa d’actes de Nadal per
Arts Gràfiques Cantalozella
3.4. Aprovació de la liquidació econòmica per la gestió de la “Plataforma de serveis rurals
polivalents per a la gent gran” portat a terme per l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció
social SL.
3.5. Aprovació avançament paga del mes de juny de 2016.
3.6. Aprovar el pressupost per l’organització i desenvolupament de Parc de Nadal 2016
3.7. Aprovar el pressupostos serveis per activitats de Festes de Nadal 2015
3.8. Aprovar el pressupostos manteniments
4. Personal
4.1. Aprovació trienni.
5. Benestar Social
5.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi.

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 14 de desembre 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.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 21JG2015 DE 23 DE
NOVEMBRE 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 23 de novembre 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. DONAR COMPTE
2.1. 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 21 de novembre al 11 de desembre 2015:
NUM DATA
491
492
493

23/11/2015
23/11/2015
24/11/2015

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

24/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
01/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
03/12/2015

507
508
509

03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015

510

03/12/2015

511

03/12/2015

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

03/12/2015
04/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015

PROPOSTA
Aprovar justificació i autoritzar despesa i pagament restant subvenció AMPA INS Vescomtat de Cabrera
Breda Exp.- 10/2015
Inici exp sancionador en matèria de trànsit_2015_23
conformitat cobrar a compte la indemnització corresponent a les despeses ocasionats per als aiguats
Aprovar els pressupostos de seguretat i serveis mèdics per un concert de música rock 4 de desembre de
2015
Factures fase P mes octubre 2015
13 pagaments Tècnics i altres mes novembre 2015
Nòmines Treballadors i Regidors mes novembre 2015
Factures pagades a La Caixa durant el mes de novembre de 2015
Exp. 7/2015_Generació de Crèdit
Aprovar ADO factures novembre 2015
7 pagaments altres mes novembre 2015
Atorgar placa gual 382 per Àngel Guimerà 6, 2,75 metres lineals
convocatòria informativa ple extraordinari 17/12
nomenament delegacio alcalde AP
Sol·licitud matrimoni civil pel dia 12/12/2015
Inici exp sancionador en matèria de trànsit_2015_24
Autoritzar pagament bestreta 70 import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 12 Associació de Veïns Vilatans de Breda
ampliació horari per cobrir baixa
Celebració matrimoni civil de el dia 16/12/2015 a les 12 h, a les oficines municipals
Autoritzar pagament bestreta 70 import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 13 - Toc
d'Argila
Autoritzar pagament bestreta 70 import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 14-Colla
Gegantera
Autoritzar pagament bestreta 70 import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 15-Dones
de Breda_Festa Major
Aportació econòmica Dones de Breda per Pessebre Vivent 2015
Requeriment documentació LLO Gas Natural Cal Catxo
Baixa guals plaques 100 i 172 de Sant Pere 9 i avinguda Verge Montserrat
compra de material
Liquitació taxa ocupació terrenys ús públic - Mercat Municipal 2015
Exp. Urbanístic 76/2015
Exp. Urbanístic 77/2015
convocatòria ple extra 17/12/2015
38 pagaments mes octubre 2015
Aprovar ADO factures finals novembre 2015
aprovar indemnització definitiva del robatori del magatzem municipal

3. HISENDA
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3.1 Aprovar el pressupost de lloguer de material de llums led de Nadal
Antecedents
L’Ajuntament de Breda té previst llogar material d’il·luminació de Nadal per diversos carrers de la Vila.
L’empresa Seveled Soluctions SL, amb NIF B - 65.801.326, ha presentat un pressupost que inclou el
lloguer del material així com el transport.
EMPRESA

NIF

CONCEPTE

Seveled Solutions SL

B-65.801.326

Lloguer i transport llums de Nadal

Seveled Solutions SL

B-65.801.326

Decoració per arbres

BRECUBAT SL

B-17.937.434

Instal·lació del material de Seveled Solutions

IMPORT €
2.299,00€
(1.900,00€ + 399,00€ IVA)
837,32€
(692,00€ + 145,32€ IVA)
5.244,43€
(4.334,24€ + 910,19€ IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 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 subministrament aquells que
tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, arrendament amb o sense opció de compra de
béns mobles.
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
subministrament 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 subministrament, 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 2013. 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

CONCEPTE

Seveled Solutions SL

B-65.801.326

Lloguer i transport llums de Nadal

Seveled Solutions SL

B-65.801.326

Decoració per arbres

BRECUBAT SL

B-17.937.434

Instal·lació del material de Seveled Solutions

IMPORT €
2.299,00€
(1.900,00€ + 399,00€ IVA)
837,32€
(692,00€ + 145,32€ IVA)
5.244,43€
(4.334,24€ + 910,19€ IVA)

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.

3.2. Retorn Aval Mobles Debra SL.
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Antecedents
Vista la instància RE núm. 3061 de data 4 de desembre de 2015, a nom Mobles Debra 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 1.570,34 €.
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 1.570,34 € 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 Debra 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 Debra 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

3.3. Aprovar el pressupost per a la impressió dels fullets del programa d’actes de Nadal per
Arts Gràfiques Cantalozella
Antecedents
L’Ajuntament edita, imprimeix i fa arribar als veïns del municipi un fullet del programa d’actes de
Nadal que s’organitzen tan des de les entitats com des de la mateixa Corporació.
S’ha sol·licitat a Arts Gràfiques Cantalozella SA un pressupost per a la impressió del fullet esmentat
en les característiques següents:
Mida oberta: A3
Mida tancada: A5
Paper: Òfset de 120 g
Impressió: 4 + 4 tintes
Plegat en creu
El pressupost que ens han fet arribar és el següent:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Arts
Gràfiques
A-17.062.670
Cantalozella SA

PARTIDA

Impressió del fullet – Nadal a Breda
920 22602
2015

IMPORT
452,54€
(374,00€ + 78,54€ d’IVA)

Legislació aplicable
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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 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

Arts
Gràfiques
A-17.062.670
Cantalozella SA

PARTIDA

Impressió del fullet – Nadal a Breda
920 22602
2015

IMPORT
452,54€
(374,00€ + 78,54€ 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.

3.4. Aprovació de la liquidació econòmica per la gestió de la “Plataforma de serveis rurals
polivalents per a la gent gran” portat a terme per l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció
social SL.
Antecedents
En data 7 de desembre i registre d’entrada 3077, s’ha rebut de l’empresa pública SUMAR, empresa
d’acció social SL, l’informe econòmic per la gestió de la “Plataforma de serveis rurals polivalents per a
la gent gran”, des de l’1 de desembre de 2014 al 30 de setembre de 2015.
Durant aquests 10 mesos s’han obtingut ingressos per un total de 8.158,70 euros i un total de
despeses de 19.577,80 euros, la diferència entre les partides d’ingressos i despeses és negativa per
un import de -11.419,10 euros. Amb data 06/07/2015 es va rebre la factura número FSV152853, per
un import de 4.496,80 euros, que es va liquidar el 15/09/2015 a compte de la gestió portada a terme;
per tant a data d’avui queda un import pendent de liquidar de 6.922,30 euros.
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.
Conveni d’encàrrec de gestió entre SUMAR, empresa d’acció social SL i l’ajuntament de Breda per a
la gestió de la plataforma de serveis rurals polivalents per a la gent gran del municipi de Breda, signat
l’1/12/2014 i aprovat per la Junta de Govern local del 15/12/2014.
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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’informe econòmic per la gestió de la “Plataforma de serveis rurals polivalents per a
la gent gran” presentat per l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció social SL, durant el període
de l’1/12/2014 al 30/09/2015, amb un resultat negatiu de 11.419,10 euros.
Segon.- En data 15/09/2015 es va liquidar a l’empresa SUMAR, empresa d’acció social SL, l’ import
4.496,80 €, corresponent a la seva factura FSV152853, a compte de la seva gestió, per tant queda un
import al seu favor de 6.922,30 €.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa SUMAR, empresa d’acció social SL, i requerir que
facin la factura corresponent.
Quart.- Comunicar als Serveis Comptables de la Corporació aquest acord.
Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

3.5. Aprovació avançament paga del mes de juny de 2016.
Antecedents
Alguns treballadors de l’ Ajuntament de Breda han sol·licitat un avançament de la paga de juny de
2016, avançar-la al mes de gener de 2016.
Els treballadors que ho han sol·licitat són els següents:
Legislació aplicable
Llei 7/2007 de 12 d’ abril, per la qual s’ aprova l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic
Decret 214/1990, de 30 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de personal de les Entitats Locals
Article 21.1.g) de 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, 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.- Aprovar l’avançament de la paga de juny de 2016 al mes de gener de 2016, de la forma
detallada en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació i a l’empresa que
s’encarrega de gestionar les nòmines dels treballadors de l’ajuntament de Breda.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

3.6. Aprovar el pressupost per l’organització i desenvolupament de Parc de Nadal 2016
Antecedents
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L’Ajuntament de Breda té previst organitzar com un dels actes de les Festes Nadalenques 2015 –
2016 un Parc de Nadal pels infants de 2 a 12 anys, els dies 2, 3 i 4 de gener de 2016, al Pavelló
poliesportiu de Breda.
L’empresa OKTITANS SLU, amb NIF B-17849597 ha fet arribar una proposta econòmica i tècnica de
parc de Nadal, per un valor de 4.368,10€ (3.610,00€ + 758,10€ d’IVA) que inclou:
- el material i la gestió de les activitats
- el personal
- l’assegurança de Responsabilitat Civil
Pels 3 dies de Parc (2,3 i 4 de gener de 2016)
En l’horari d’11:00 a 14:00h. i de 16:00 a 20:00h.
Al Pavelló poliesportiu de Breda
Legislació aplicable
L’article 9 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 subministrament aquells que
tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, arrendament amb o sense opció de compra de
béns mobles.
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
subministrament 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 subministrament, 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 2013. 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.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa OKTITANS SLU amb NIF B-17849597, per a
l’organització i desenvolupament del Parc de Nadal Breda 2016.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 4.368,10€
(3.610,00€ + 758,10€ d’IVA).
Tercer.- Requerir a l’empresa OKTITANS SLU, amb NIF B-17849597, la tramesa d’una còpia de
l’Assegurança de responsabilitat civil.
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

3.7. Aprovar el pressupostos serveis per activitats de Festes de Nadal 2015
Antecedents
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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

Bufet Mèdic, s.l.

B55083430

Servei d’ambulància dies 20 i 25 de desembre 770,00€
i 1 de gener
(exempt d’IVA)

IMPORT

Barris Sala, s.l.

B17394495

Engalanar pavelló poliesportiu els dies 24 i 31 4.000,26€
de desembre
(IVA inclòs)

Joan Cals Iglesias

40512420J

Lloguer generador per al Pessebre Vivent el
768,35€
20/12 i per al poliesportiu els dies 24 i 31 de
(IVA inclòs)
desembre

Pere Fugarolas Clemente

77908022X

Equips de so i llums Pessebre Vivent

Pere Fugarolas Clemente

77908022X

Equips de so i llums Nits de música al Pavelló 1.694,00€
Municipal
(1.400,00€ + 294,00€ d’IVA)

Pere Fugarolas Clemente

77908022X

Equips de so i llums a 2 carrosses de Reis

1.936,00€
(1.600,00€ + 336,00€ d’IVA)

242,00€
(200,00€ + 42,00€ d’IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 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 que es relacionen a continuació i autoritzar les despeses a
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Bufet Mèdic, s.l.

B55083430

Servei d’ambulància dies 20 i 25 de desembre i 770,00€
1 de gener
(exempt d’IVA)

IMPORT

Barris Sala, s.l.

B17394495

Engalanar pavelló poliesportiu els dies 24 i 31 4.000,26€
de desembre
(IVA inclòs)

Joan Cals Iglesias

40512420J

Lloguer generador per al Pessebre Vivent el
768,35€
20/12 i per al poliesportiu els dies 24 i 31 de
(IVA inclòs)
desembre

Pere Fugarolas Clemente

77908022X

Equips de so i llums Pessebre Vivent

Pere Fugarolas Clemente

77908022X

Equips de so i llums Nits de música al Pavelló 1.694,00€
Municipal
(1.400,00€ + 294,00€ d’IVA)

Pere Fugarolas Clemente

77908022X

Equips de so i llums a 2 carrosses de Reis

1.936,00€
(1.600,00€ + 336,00€ d’IVA)

242,00€
(200,00€ + 42,00€ 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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3.8. Aprovar el pressupostos manteniments
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

IMPORT

Navarbred, s.l.

B17591561

Supressió barrera arquitectònica de la Pl. Dr. Rovira

1.872,48€ (IVA inclòs)

Electronica Girona 2012, s.l.

B55135644

Conos vials per a la brigada i la Policia Municipal

483.15€ (IVA inclòs)

Serveis Vials del Vallès, s.l.

B62175575

Senyals de trànsit

215,10€ (IVA inclòs)

Serveis Vials del Vallès, s.l.

B62175575

Senyals de trànsit

2.745,65€ (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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis que es relacionen a continuació i autoritzar les despeses a
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

IMPORT

Navarbred, s.l.

B17591561

Supressió barrera arquitectònica de la Pl. Dr. Rovira

1.872,48€ (IVA inclòs)

Electronica Girona 2012, s.l.

B55135644

Conos vials per a la brigada i la Policia Municipal

483.15€ (IVA inclòs)

Serveis Vials del Vallès, s.l.

B62175575

Senyals de trànsit

215,10€ (IVA inclòs)

Serveis Vials del Vallès, s.l.

B62175575

Senyals de trànsit

2.745,65€ (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. PERSONAL
4.1. Aprovació trienni.
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Antecedents
Havent rebut la sol·licitud de data 3 de desembre de 2015, amb R.E. 30425, demanant el
reconeixement de l’augment del trienni corresponent per antiguitat al període del 2 de gener de 2013
al 2 de gener de 2016.
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 2 de gener de 2013 al 2 de
gener de 2016 a personal funcionari de l’Ajuntament de Breda.
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de la persona interessada, pel concepte de trienni, consistent
en la quantia establerta pel seu grup de classificació professional.
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 dia 2 de gener de 2016.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

5. BENESTAR SOCIAL
5.1. Aprovar la concessió d’un ajut econòmic per a transport escolar a un altre municipi.
Antecedents
En data 3 de desembre de 2015 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, a la família que
consta en l’expedient 01_014_JGL, de 80,00€, amb càrrec a la partida 231.48000 del pressupost de
despeses de 2015.
Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
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Quart.- 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

Maite Pérez Vicente

Vist i plau,
L’alcalde

Dídac Manresa Molins
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