Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 23JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 28-12-2015
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:00 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
Oscar Montero Martorell
Secretaria interventora accidental
Sara Bombí Roca
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 22JG2015 (14-12-2015)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1. Aprovar conveni entre Hermes Comunicacions, SA i l’Ajuntament de Breda
2.2. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda per a la realització del programa de Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció.
2.3. Aprovar el Conveni del marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Breda en matèria de seguretat viària i l’annex 4 al conveni marc referit a la
col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament
de Breda.
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
4. Hisenda
4.1. Contracte menor de serveis del Sr. Jaume Figueras Coll, com a advocat i assessor
jurídic.
4.2. Contracte menor de serveis a l’empresa Josep Cusachs Albó SL, com a assessoria
informàtica.
4.3. Contracte menor de serveis del Sr. Vicenç Moya Torrebadell, com a arquitecte tècnic.
4.4. Contractació de l’assessorament tècnic en matèria d’urbanisme i planejament amb
l’empresa PROJECTES URBANS ARQUITECTURA I TERRITORI SLP.
4.5. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2016 dels diferents ingressos de dret públic
de venciment periòdic.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda
en sessió ordinària a les 20:30 hores del dia 28 de desembre de 2015. Constatada l’existència de
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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 22JG2015 DE 14 DE
DESEMBRE 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 14 de desembre de 2015.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.

2. ASSUMPTES DELEGATS DE PLE
2.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament de
Breda.
Antecedents
L’Ajuntament de Breda té interès perquè les seves activitats i les dels vilatans tinguin presència en
diferents mitjans de comunicació.
Hermes Comunicacions SA inclou la possibilitat, segons les necessitats de l’Ajuntament, de fer la
comunicació en tots els productes del grup i els associats: els diaris El Punt Avui i L’Esportiu, els
setmanaris Presència, L’Econòmic i Cultura; el mensual Catalonia Today; els webs de tots ells i el
grup d’emissores de TDT que integren El Punt Avui Televisió.
Per establir els punts reguladors de la col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament
de Breda s’ha redactat un conveni que es reprodueix literalment:
“A Breda, 1 de desembre del 2015
Conveni de col·laboració
HERMES COMUNICACIONS, SA – AJUNTAMENT DE BREDA
REUNITS
D’una part, el Sr. Dídac Manresa Molins, amb DNI número 45.548.071K, major d’edat, en nom i representació de
l’AJUNTAMENT DE BREDA, d’ara endavant Ajuntament, amb NIF P170300H i amb domicili social a Breda,
Plaça de la Vila, 9, que actua en aquest acte com a Alcalde President del municipi de Breda.
I de l’altra part, el senyor, amb DNI núm., com a Conseller Delegat d’HERMES COMUNICACIONS, SA, d’ara
endavant Hermes, amb NIF A-17374547 i domicili al carrer Joan Güell, 68 de Girona.
Tots dos es reconeixen capacitat legal per contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament té interès perquè les seves activitats i les dels ciutadans tinguin presència en els diferents
mitjans del Grup Hermes i poder gaudir dels avantatges que dóna el projecte de comunicació multimèdia “Les
ciutats són capitals”, clarament orientat a donar valor als municipis i el municipalisme.
II. Que Hermes inclou en aquest nou projecte la possibilitat, segons les necessitats de l’Ajuntament, de fer la
comunicació en tots els productes del grup i els associats: els diaris El Punt Avui i L’Esportiu, els setmanaris
Presència, L’Econòmic i Cultura; el mensual Catalonia Today; els webs de tots ells i el grup d’emissores de TDT
que integren El Punt Avui Televisió.
Per això ambdues parts estan d’acord a establir el present conveni, segons les següents:
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CLÀUSULES
Primera. La vigència del present conveni serà per un any, del 02 de febrer del 2016 al 01 de febrer del 2017, i es
renovarà automàticament per anualitats senceres si les parts no acorden explícitament el contrari en el decurs
del darrer mes de vigència del contracte. L’Ajuntament es compromet a invertir la quantitat anual de TRES MIL
EUROS (3.000 €), IVA inclòs.
Segona. Hermes posa a disposició de l’Ajuntament de Breda:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

•

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

•

L’Ajuntament es compromet al pagament, en el transcurs de 60 dies, mitjançant transferència
al número de compte 2100-0002-56-0201384276.

Sisena. Conformes amb els punts anteriors, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, amb un sol
efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament del document.”

Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del Conveni de col·laboració “HERMES COMUNICACIONS, SA
– AJUNTAMENT DE BREDA”.
Segon.- Notificar el present acord a HERMES COMUNICACIONS, SA, fent-los tramesa adjunta de
dos exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la
Corporació.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.
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2.2. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda per a la realització del programa de Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Antecedents
L’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, estableix les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la
renda mínima d’inserció destinades a administracions locals.
El Consell Comarcal de la Selva, com a entitat beneficiària, va oferir, als municipis de la comarca que
no comptem amb preassignació directe, la possibilitat de presentar projectes per tal de repartir els
treballadors que l’Ordre els assignava.
L’Ajuntament de Breda, per acord de la Junta de Govern Local, de 24 d’agost de 2015, va aprovar la
sol·licitud d’inclusió del Projecte de rehabilitació d’edificis públics i eliminació de barreres
arquitectòniques al Consell Comarcal de la Selva amb el compromís de la Corporació de fer-los
tramesa de tota la documentació que els sigui necessària i l’autorització de la despesa per a la gestió
i execució del projecte inclòs en el Programa amb un cost de 350,00€, amb càrrec a la partida
pressupostària 920 22799, pel pressupost de l’any 2015.
Per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa
el Consell ha redactat el conveni, que es reprodueix literalment:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT
DE BREDA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO ADREÇAT A
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.
Breda, de desembre de 2015
REUNITS:
D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de les
facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós
de la Llei d’organització comarcal.
De l’altra part, el Sr. Dídac Manresa Molins, alcalde de l’Ajuntament de Breda, en virtut de les facultats de
representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
MANIFESTEN:
I.
L’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, estableix les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa de Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de
la renda mínima d’inserció destinades a administracions locals, i obre la convocatòria per a l’any 2015.
II.
La base 2 d’aquesta Ordre, concretament al punt 2.1 lletra b), estableix que els consells comarcals
poden ser entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria.
III.
L’Ajuntament de Breda ha sol·licitat al Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de l’òrgan de
govern competent del consistori, participar en el Programa mixt Treball i Formació.
IV.
El Consell Comarcal de la Selva ha acordat, per mitjà d’acord de la Comissió Permanent del Ple, de
data 18 d’agost de 2015, sol·licitar l’ajut al Departament d’Empresa i Ocupació per a la realització del
Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció.
V.
El Consell Comarcal de la Selva ha acordat, per mitjà d’acord de la Comissió Permanent del Ple, de
data 17 de juny de 2014, acollir-se a la pròrroga de l’Acord signat el 2013 adaptat a les noves
convocatòries, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc dels programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg social permanent de 31 de març de 2014.
VI.
El 15 de setembre de 2015, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei d’Ocupació de
Catalunya, d’acord amb l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, una sol·licitud de subvenció per al
Programa de Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció.
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Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen amb les
següents,
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda té per objecte establir les condicions
de la col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa de Treball i Formació adreçat a
persones aturades, perceptores de la renda mínima d’inserció.
Segona. Compromisos de les parts
I.
El Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva contractarà 1 treballador, d’acord amb la Resolució d’atorgament del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Els contractes de treball tindran una durada de sis mesos i una jornada laboral del
100% de la jornada laboral d’aplicació. L’horari de treball coincidirà amb el de l’àrea o servei on el treballador/a
presti els seus serveis.
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions formatives corresponents
als participants de les entitats locals participants al Programa de Treball i Formació persones aturades,
perceptores de la renda mínima d’inserció.
El Consell Comarcal de la Selva contractarà una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les
persones participants en aquest Programa i que abastarà tot el període d’execució de la formació, a més de les
incidències in itinere.
El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció i justificarà
davant l’òrgan atorgant del Servei d’Ocupació de Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que
determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les obligacions
estipulades a les Bases 4 i 20 de l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol.
II.

L’entitat local

L’Ajuntament de Breda incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el correcte
desenvolupament dels treballs a desenvolupar. Aquests treballs són de competència de l’entitat local.
L’Ajuntament de Breda se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei d’Ocupació de Catalunya consideri
necessàries, a les de control efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i
comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l’efectiva realització de l’activitat
subvencionada.
L’Ajuntament de Breda informarà el Consell Comarcal de totes les incidències relatives a les actuacions
subvencionades.
L’Ajuntament de Breda compensarà al Consell Comarcal les despeses de dietes i desplaçament dels seus
treballadors assignats al Programa, per tal d’assistir a les accions formatives obligatòries.
L’Ajuntament de Breda compensarà al Consell Comarcal les despeses derivades de les indemnitzacions de fi de
contracte dels treballadors que tingui assignat, així com les despeses de formació en riscos laborals i/o revisió
mèdica inicial.
L’Ajuntament de Breda avançarà l’import de les nòmines i de la quota patronal de la seguretat social amb
l’antelació suficient per tal que el Consell Comarcal pugui abonar al treballador la seva retribució i fer front a les
despeses de la Seguretat Social, en el cas que el Servei d’Ocupació de Catalunya no hagi abonat aquest import
prèviament al Consell Comarcal. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal
rebi l’import de la subvenció del Programa, compensarà a l’Ajuntament de Breda per l’import avançat.
L’Ajuntament de Breda es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa, o que a
conseqüència de verificacions administratives, fins i tot, posteriors a la finalització del Programa, hagin estat
revocades i aquesta revocació no hagi set responsabilitat directa del Consell Comarcal.
L’Ajuntament de Breda aportarà 350,00€ per treballador/a participant, en concepte de despeses de gestió del
programa.
Tercera. Clàusules finals.
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Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les despeses relatives la
realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol
de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació seran
resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència
dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.
I, en prova de conformitat, les dues parts signen aquest document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el
lloc i data a dalt indicat.”

Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la signatura del “Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a administracions locals (Ordre
EMO/244/2015).”
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, fent-los tramesa adjunta de dos
exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

2.3. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
de Breda en matèria de seguretat viària i l’annex 4 al conveni marc referit a la col·laboració en
matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament de Breda.
Antecedents
Atès que d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, s'atribueix als
municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva
titularitat, així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de les infraccions que s'hi
cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui expressament atribuïda a una altra Administració.
Atès que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de
trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies
ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits
urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.
Atès que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la
cooperació amb els Ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu
de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
Atès que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies urbanes
demostra la significativa participació dels excessos d'alcohol en conductors en la producció
d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit.
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Atès que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Breda consideren aconsellable vigilar i
controlar el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat
viària.
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració
mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un etilòmetre a l'Ajuntament de
Breda.
Per establir els punts reguladors de la col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Breda s’ha redactat un conveni i un annex que es reprodueixen literalment:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE
BREDA EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
REUNITS
D'una banda, la senyora Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el senyor Dídac Manresa Molins, alcalde de l'Ajuntament de Breda.
ACTUEN
La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Breda, de conformitat amb l'article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1.
Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència
de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat
Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions
de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles
de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre
l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel
Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català
de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament
d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i
els òrgans del Departament que es determinin per reglament.
2.
Que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova
el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, s'atribueix als
municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva
titularitat, així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de les infraccions que s'hi
cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui expressament atribuïda a una altra Administració.
3.
Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents
de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies
ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i
interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.

4.
Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la
cooperació amb els Ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de
contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
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5.
Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals,
donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla
de seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats
públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una
participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de
seguretat viària.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni marc en
matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes següents.
PACTES
1. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Breda en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres
relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi d’acord amb les
accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual s’adhereixen les parts.
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en matèria de seguretat viària en
l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del
municipi.
3. Compromisos de l’Ajuntament
Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades per la Policia Local, l’Ajuntament
es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat de trànsit amb víctimes:
a)

Quan coneguin d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, han d’introduir les dades de forma
telemàtica al sistema integral de recollida de dades d’accidents de trànsit (SIDAT). Cal introduir
aquestes dades crítiques dels accidents amb víctimes en un termini de 24 hores per als accidents amb
víctimes mortals i de 48 hores en cas d’accidents amb víctimes greus. La resta de dades (també la dels
accidents amb víctimes lleus) s’han de lliurar en el termini màxim de 60 dies o mitjançant altres
aplicacions que disposin de sistemes informàtics que bolquin al SIDAT. Les policies locals que es
connecten als sistemes informàtics de la PG-ME (aplicació d’atestats o Atenea) o al SIPCAT (a partir de
la integració amb el SIDAT) no cal que introdueixin les dades al SIDAT, si ho fan en el termini indicat
anteriorment.

b)

Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu mínim de l’equipament
informàtic són a càrrec de l’Ajuntament.
L’Ajuntament es compromet a conservar en perfecte estat el material, si s’escau, cedit per l’SCT a les
policies locals.

c)

4. Normes de col·laboració
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legislació vigent, la normativa
interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun dels convenis específics, tenint en compte la naturalesa
de la col·laboració i acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària.
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, prèviament, definida i regulada
en un conveni específic.
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser aprovats i signats pels
representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Breda.
5. Contingut dels convenis específics
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present conveni ha de ser objecte
d’un conveni específic, que ha de contenir, entre d’altres, i sens perjudici de l’article 108 i següents de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els punts
següents:
− Definició de l’objectiu a desenvolupar
− Delimitació de les obligacions a què es comprometen les parts
− Finançament o implicacions econòmiques
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Termini de vigència
Seguiment i control de les accions desenvolupades

Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer període de vigència del present
conveni es desenvolupen als annexos 1 a 7.
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es concretaran en el si de la
comissió mixta a què es fa referència en el pacte sisè.
6. Comissió mixta
Les parts han de constituir una comissió mixta de seguiment i control del present conveni, que ha d’estar formada
per un representant de cada entitat, designats per cadascun dels representants signants d’aquest conveni, i que
serà l’encarregada de portar a terme els convenis específics.
Aquesta comissió té com a finalitat:
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la seva
interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics en els quals es concreten
les obligacions esmentades, que han de respectar el contingut i els límits fixats per aquest conveni. En aquests
casos, la comissió, després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les.
Les decisions i els acords de la comissió mixta han de tenir la conformitat de les dues parts.
7. Vigència del conveni.
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura.
Llevat d’extinció anticipada d’acord amb el pacte següent, i si subsisteix l’interès per l’objecte establert amb
aquest conveni, aquest s’entendrà prorrogat automàticament per períodes anuals.
Els convenis de col·laboració anteriors signats entre l’Ajuntament de Breda i el Servei Català de Trànsit en
matèria de seguretat viària queden integrats com a annexos al present conveni marc.
8. Extinció del conveni
1. El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més,
en els supòsits següents:
a) Per acord mutu de les parts.
b) Per finalització de les accions previstes.
c) Per decisió de qualsevol de les parts quan s’incompleixin els compromisos establerts en aquest conveni, i un
cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte novè.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni.
e) Per causes generals establertes en la legislació general.
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb dos mesos
d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió mixta, la qual ha de garantir la correcta finalització de les
accions pendents d’execució si es produeix l’extinció anticipada d’aquest conveni.
En defecte de constitució formal de la comissió, els responsables de cadascuna de les parts signants en
decidiran el més convenient, tenint en compte, entre d’altres, els supòsits anteriors.
9. Mesures a adoptar en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni
Si la comissió mixta definida al pacte sisè del present conveni o, si no n’hi ha, els responsables de les parts
signants aprecien que s’han incomplert els compromisos assumits per alguna de les parts, aquest conveni es
podrà resoldre, llevat que s’esmenin les anomalies o els incompliments observats.
10. Protecció de dades
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni
resten subjectes al que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i les seves normes de desenvolupament, sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre gestió i
preservació de la documentació administrativa.
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser objecte de reproducció total
o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un tractament o edició informàtics, ni transmissió a terceres
persones fora de l’estricte àmbit de l’acció.
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Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva conservació, a altres
persones.
11. Finançament o implicacions econòmiques
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Breda no comporta ni preveu cap despesa
econòmica entre les parts.
12. Interpretació i jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que
estableix l’article 4.1, i sens perjudici que s’hi apliquin els seus principis compatibles per tal de resoldre els dubtes
i buits que es puguin presentar.
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa sectorial corresponent, així com per les normes
generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general.
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió mixta o, si
no n’hi ha, dels responsables de cadascuna de les parts les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en
la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de
les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat i a un sol efecte.”
“ANNEX 4
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS D’ALCOHOLÈMIA
AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE BREDA.
REUNITS
D'una banda, la senyora Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit.
De l’altra, el senyor Dídac Manresa Molins, alcalde de l'Ajuntament de Breda.
ACTUEN
La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de carácter administratiu adscrit al
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Breda, de conformitat amb l'article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de col·laboració.
MANIFESTEN
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies urbanes demostra la
significativa participació dels excessos d'alcohol en conductors en la producció d'accidents i, en general, en la
conflictivitat del trànsit.
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Breda consideren aconsellable vigilar i controlar el
nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària.
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració mitjançant
la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un etilòmetre a l'Ajuntament de Breda. Aquesta
col·laboració es subjecta als pactes següents:
PACTES
1. Objecte
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L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels nivells d'alcoholèmia dels conductors i
conductores que circulen per les vies públiques urbanes de l'Ajuntament de Breda. Per aquest motiu, el Servei
Català de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un etilòmetre evidencial, d'acord amb el que s'estableix en el pacte
segon.
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei Territorial de
Trànsit de Girona, es compromet a:
a) Cedir temporalment l'ús de l'etilòmetre marca Dräger per a la seva utilització per part de la Policia Local
d'aquest municipi.
b) Facilitar el material fungible necessari per fer els controls d’alcoholèmia, com broquets, cinta d’impressora i
rotllo de paper.
c) Es procedirà a la retirada de l'etilòmetre:
a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter rotatiu ho requereixi, d'acord amb
la programació establerta a l'efecte; quan per causes no justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la
realització de controls d’alcoholèmia, o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes en
aquest conveni.
b. Per efectuar les reparacions d’avaries que puguin sorgir, així com per passar les operacions de control
metrològic.
d) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Girona procedeixi a la retirada de l’etilòmetre, aquest s’ha de retornat
en idèntiques condicions a les que tenia en el moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit
declara que els béns aportats per fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de conservació i
funcionament.
3. Compromisos de l'Ajuntament de Breda.
L'Ajuntament de Breda es compromet a:
a) Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest conveni.
b) Fer un ús correcte de l'etilòmetre.
c) Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al Servei Català de Trànsit, els
qüestionaris estadístics d'alcoholèmia, degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius
com per als negatius. Enviar les dades al Servei Territorial corresponent de la manera que indiqui el Servei
Català de Trànsit als correus genèrics de seguretat viària.
d) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Girona les avaries que puguin sorgir en l’etilòmetre.
e) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Girona procedeixi a la retirada de l’etilòmetre, aquest s’ha de retornar
en idèntiques condicions a les que tenia quan es va procedir a cedir-lo.
f) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui requerit pel Servei Català de
Trànsit.
En aquest aspecte, ha de col·laborar en la realització de controls d'alcoholèmia que li requereixin altres policies
locals del seu entorn geogràfic, sense que suposi necessàriament la sortida del seu terme municipal, en els
casos en què aquests no disposin d'etilòmetres evidencials.
g) El nombre d'agents de la Policia Local encarregats d'operar amb l’etilòmetre ha de ser l’adient per utilitzar-lo
correctament.
h) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions prefixades per
l’Ajuntament.
4. Termini de vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es prorrogarà anualment de forma automàtica, llevat
que es resolgui per alguna de les causes següents:
a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b. Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació.
c. Incompliment, per qualsevol de les parts, d'algun dels pactes del conveni.
5. Efectes de l'extinció del conveni
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Breda ha de retornar al Servei
Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idèntiques condicions a com va ser lliurat.
6. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se sotmeten a
la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.”
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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.
Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març pel qual s’aprova la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Breda en matèria de seguretat viària i l’annex 4 al conveni marc referit a la
col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament de
Breda.
Segon.- Nomenar el Sr. Josep Amargant Argemí, Regidor de Governació, com a representant de
l’Ajuntament en la Comissió Mixta que es constituirà en base a l’apartat 6 del conveni marc.
Tercer.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, fent-los tramesa adjunta de dos
exemplars del Conveni i l’Annex 4 esmentats degudament signats i segellats pels representants de la
Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

3. DONAR COMPTE
3.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia.
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès
de data del 12 al 24 de desembre 2015:
NUM
524
525
526

DATA
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015

527

14/12/2015

528
529
530
531
532
533

14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015

534

17/12/2015

535

17/12/2015

536

17/12/2015

537
538
539
540
541
542
543
544
545

17/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
21/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
24/12/2015

PROPOSTA
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 04
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 05
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 12
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 01 Terra
del Fang
Autorització transmissió activitat farmàcia
Sol•licitud d’alta al Servei de SEU-e i Transparència al Consorci AOC
Nòmines Treballadors i Regidors paga extra Nadal 2015
Autoritzar la inhumanació de les restes mortals al nínxol número 159A, particular
incoacio exp 1/2015 neteja parcel·la
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 06 AVPCB
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 15 Dones
de Breda_Festa Major
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 13 Ass
Cult Toc d'Argila
Autoritzar pagament 30% restant import conveni regulador subvencions entitats Breda 2015 Exp 14 Colla
Gegantera
Aprovar el pressupost de seguretat durant els actes de les Festes de Nadal - Federal Vigilància
acceptació loteria de nadal
acceptació indemnització topada
66 pagaments mes novembre 2015 fase P
Autorització pilona - Santi Prat - Trav. Sant Antoni, 6
Convocatòria 23JG2015
10 pagaments mes desembre fixos i subvencions 2015 fase P
Aprovar ADO factures desembre 2015
Exp. 8/2015 Generació crèdit
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4. HISENDA
4.1. Contracte menor de serveis del Sr. Jaume Figueras Coll, com a advocat i assessor jurídic.
Antecedents
En el decurs dels darrers anys, s’han incrementat les necessitats de representació de l’Ajuntament de
Breda davant de diverses jurisdiccions, de defensa judicial de determinats actes de l’ajuntament i
d’assessorament administratiu especialitzat.
En relació amb els aspectes anteriors, l’Ajuntament de Breda va contractar al Sr. Jaume Figueras Coll
com advocat i assessor jurídic davant de diverses jurisdiccions amb uns resultats que han representat
cada any un estalvi per l’Ajuntament, en comparació amb el que hagués resultat de facturar segons el
barem del Col·legi d’Advocats de Girona.
És voluntat de l’equip de govern contractar el Sr. Jaume Figueras Coll per a la defensa dels
interessos de l’Ajuntament de Breda.
L’article 10 de 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, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
La categoria 12 de l’Annex II es correspon amb l’objecte de la present contractació.
Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar al Sr. Jaume Figueras Coll pel termini d’un any perquè assessori legalment i
representi l’ens municipal davant de diverses jurisdiccions, per un import anual de 17.400,00€ +
3.654,00€ d’IVA .
Segon.- Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 920-226.04
del pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent
contracte.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.2. Contracte menor de serveis a l’empresa Josep Cusachs Albó SL, com a assessoria
informàtica.
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Antecedents
En el decurs dels darrers anys, s’han incrementat les necessitats d’assessorament en determinades
gestions de informàtica i comunicació.
En relació amb els aspectes anteriors, l’Ajuntament de Breda vol contractar a l’empresa Josep
Cusachs Albó SL, amb CIF B-17699109, com a assessoria informàtica, per un import anual de
6.420,00€ + 1.348,20€ d’IVA.
L’article 10 de 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, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
La categoria 12 de l’Annex II es correspon amb l’objecte de la present contractació.
Legislació Aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar a l’empresa Josep Cusachs Albó SL, amb CIF B-17699109, com a assessoria
informàtica, pel termini d’un any per un import anual de 6.420,00€ + 1.348,20€ d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’obra esmentada amb càrrec a la partida 920-227.06 del
pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent
contracte.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.3. Contracte menor de serveis del Sr. Vicenç Moya Torrebadell, com a arquitecte tècnic.
Antecedents
En el decurs dels darrers anys, s’han incrementat les necessitats d’assessorament tècnic en
determinades gestions d’obres i urbanisme.
En relació amb els aspectes anteriors, l’Ajuntament de Breda vol contractar al Sr. Vicenç Moya
Torrebadell pel servei d’assessorament tècnic en matèria d’urbanisme i obres, pel termini de dos
mesos mentre es tramita el procediment de licitació del contracte d’assessorament d’arquitecte/a
tècnic, per un import mensual de 1.275,00€, + 267,75€ d’IVA.
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L’article 10 de 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, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
La categoria 12 de l’Annex II es correspon amb l’objecte de la present contractació.
Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar al Sr. Vicenç Moya Torrebadell, pel servei d’assessorament tècnic en matèria
d’urbanisme i obres, pel termini de dos mesos mentre es tramita el procediment de licitació del
contracte d’assessorament d’arquitecte/a tècnic, per un import mensual de 1.275,00€, + 267,75€
d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 151-227.06
del pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent
contracte.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.4. Contractació de l’assessorament tècnic en matèria d’urbanisme i planejament amb
l’empresa PROJECTES URBANS ARQUITECTURA I TERRITORI SLP.
Antecedents
En el decurs dels darrers anys, s’han incrementat les necessitats d’assessorament tècnic en
determinades gestions d’obres i urbanisme.
En relació amb els aspectes anteriors, l’Ajuntament de Breda vol contractar a l’empresa Projectes
Urbans Arquitectura i Territori SLP pel servei d’assessorament tècnic en matèria d’urbanisme i
planejament, pel termini de dos mesos, mentre es tramita el procediment de licitació del contracte
d’assessorament urbanístic (arquitecte/a superior), per un import mensual de 1.099,17€ + 230,82€
d’IVA.
L’article 10 de 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, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
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La categoria 12 de l’Annex II es correspon amb l’objecte de la present contractació.
Legislació Aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar a l’empresa Projectes Urbans Arquitectura i Territori SLP pel servei
d’assessorament tècnic en matèria d’urbanisme i planejament, pel termini de dos mesos, mentre es
tramita el procediment de licitació del contracte d’assessorament urbanístic (arquitecte/a superior),
per un import mensual de 1.099,17€ + 230,82€ d’IVA.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’obra esmentada amb càrrec a la partida 151- 227.06 del
pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent
contracte.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.5. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2016 dels diferents ingressos de dret públic
de venciment periòdic.
Antecedents
Es comunica al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva el calendari
de cobrament de tributs pel 2016 i vindran a fer l’atenció personalitzada al vilatà, el tercer dimarts de
cada mes (excepte festius), pel període de febrer a novembre, a l’OAC de 9:30 a 14:30 hores.
Legislació aplicable
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres
presents l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2016, amb el detall que s’expressa a continuació:

CONCEPTE
IVTM
Escombraries (1r semestre)
Gual permanent
IBI Urbana (1a fracció) i IBI Rústica
Entrada de vehicles i Ocupació via pública

PERÍODE
1 de febrer - 31 de març
1 de març - 30 d’abril
1 d’abril - 31 de maig
1 de maig - 30 de juny
1 de juny - 31 de juliol
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IAE, Cementiri i Escombraries (2n semestre)
IBI Urbana (2a fracció)

1 de setembre - 31 d’octubre
1 d’octubre - 30 de novembre

Segon.- Aprovar els dies d’atenció personalitzada al vilatà que el Servei de Gestió Tributària i
Cadastral portarà a terme el tercer dimarts de cada mes (excepte festius), pel període de febrer a
novembre de 2016, a l’OAC de 9:30 a 14:30 hores.
Tercer.- Notificar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de
la Selva.
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 accidental

Sara Bombí Roca

Vist i plau,
L’alcalde

Dídac Manresa Molins
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