Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 7JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 11-4-2016
Hora d’inici: 21:00 hores
Hora d’acabament: 22:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Judit Cortada Esteve
Teresa Martorell Julià
Jaume Anglada
Oscar Montero Martorell
Secretaria
Maite Pérez Vicente
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 06JG2016 (29-3-2016)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Obres i Urbanisme
3.1. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de l’obra d’urbanització d’una part
del carrer Manel de Genovart.
4. Hisenda
4.1. Aprovar un pressupost per activitats i/o actuacions de la Festa Major 2016.
4.2. Aprovar el pressupost per a l’adquisició de material de neteja, pendent, per a les
instal·lacions del camp d’esports municipal
4.3. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de
caràcter firal per a l’edició de la Fira de l’Olla del 2016.
4.4. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de
caràcter firal per a l’edició de la Fira del Monestir del 2016.
4.5. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció per tal que els museus i col·leccions de les
comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies a la
Diputació de Girona.
4.6. Aprovar un pressupost per activitats i/o actuacions de la Festa de l’Ajust 2016.
4.7. Aprovar la sol·licitud d’inclusió en el procés de selecció i cofinançament de projectes a
presentar a la convocatòria de l’eix 4 del FEDER per a l’execució d’inversions per instal·lar
calderes de biomassa en edificis municipals o edificis d’entitats locals a través de contractes
innovadors, a la Diputació de Girona.
4.8. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de
biomassa municipals, any 2016, a la Diputació de Girona.
5. Medi Ambient
5.1. Aprovar la sol·licitud de la Línia 4 del Pla de serveis d’assistència en matèria de
prevenció d’incendis del servei de medi ambient de la Diputació de Girona.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda
en sessió ordinària a les 21:00 hores del dia 11 d’abril de 2016. Constatada l’existència de quòrum
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 06JG2015 DE 29 DE MARÇ DE
2016.
Per part de l’Alcaldia es dóna lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 29 de març de 2016.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.

2. 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 25 de març al 8 d’abril de 2016:
NUM
2016 / 111
2016 / 112
2016 / 113
2016 / 114
2016 / 115
2016 / 116
2016 / 117
2016 / 118

DATA
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
30/03/2016

2016 / 119

30/03/2016

2016 / 120
2016 / 121
2016 / 122
2016 / 123
2016 / 124
2016 / 125
2016 / 126
2016 / 127
2016 / 128

30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016

2016 / 129
2016 / 130
2016 / 131
2016 / 132
2016 / 133
2016 / 134
2016 / 135
2016 / 136
2016 / 137
2016 / 138
2016 / 139
2016 / 140
2016 / 141

04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
06/04/2016

PROPOSTA
Exp. Urbanístic 13/2016
Requeriment documentació exp. Obres 14/2016
Exp. Urbanístic 15/2016
Exp. Urbanístic núm. 16/2016
Exp. Urbanístic 17/2016
Exp. Urbanístic núm. 18/2016
Exp. Urbanístic núm. 19/2016
16 pagaments mes març 2016, Tècnics, Lloguer Els Forns, Subvenció Colla Sardanista
de Breda i altres
Aprovar pressupost despesa imprimir fullets Fira del Monestir - Festa de l'Ajust 2016 Arts
Gràfiques Cantalozella
Cessió i canvi titularitat, per mutu acord, del nínxol número 228
Aprovar ADO factures març 2016
Exp 2016_07 Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit
Baixes d'ingressos de dret públic (RE 145)
Càrrecs d'ingressos de dret públic municipal_gen i feb
Gestió tributària_liquidacions gen i feb-2016
pagaments Lloguer 2 locals Cercle Bredenc mes abril 2016 i altres
Gestió tributària_baixes gen i feb-2016
Ordenança fiscal 7 taxa ocupació terreny ús públic amb tanques, bastides… Dos Mil
Trescientos Setenta y Seis SA
Exp. Urbanístic 20/0216
Exp. Urbanístic 21/2016
Exp. Urbanístic 22/2016
Exp. Urbanístic 23/2016
Aprovar liquidació provisional Matrimoni civil
convocatòria infomativa de ple extraordinari 11/4/16
convocatòria JG 11/4/16 assumptes delegats pel ple
exp. Urbanístic 24/2016
exp. Urbanístic 25/2016
Exp. Urbanístic 26/2016
Exp. Urbanístic 27/2016
Exp. Urbanístic 28/2016
Factures pagades a La Caixa durant el mes de març 2016
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2016 / 142
2016 / 143
2016 / 144
2016 / 145
2016 / 146
2016 / 147

06/04/2016
06/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016

Delegar Matrimoni Civil a la regidora Sra. Núria Marés de las Heras
Aprovar liquidació provisional celebració matrimoni civil
Contractar per la fira del monestir 16 i 17 d'abril
Requeriment activitat agència d'assegurances - Mapfre
Pagament de les retencions de l'IRPF a l'agència tributària de Catalunya
Exp 2016_08 Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit

3. OBRES I URBANISME
3.1. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de l’obra d’urbanització d’una part del
carrer Manel de Genovart.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 15 de febrer de 2016, va aprovar, entre d’altres, l’expedient
de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a l’obra de d’urbanització d’una
part del carrer Manel de Genovart de Breda i obertura de la fase de licitació.
En data 14 de març de 2016, la mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre 1
Documentació administrativa i atorgar tres dies hàbils als empresaris per esmenar els defectes o
omissions detectades.
En data 21 de març de 2016, la mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 i es va
procedir a sol·licitar documentació complementària per acreditar la viabilitat de la oferta de la mercantil
Aglomerats Girona SA.
En data 8 d’abril de 2016 RE núm. 970, Aglomerats Girona SA, presenta documentació
complementària per justificar l’oferta anormal.
En data 11 d’abril de 2016, la mesa de contractació va acceptar la justificació i proposa a l’empresa
Aglomerats Girona SA com a adjudicatari degut a que ha obtingut la màxima puntuació.
Abans de l’adjudicació, el plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres en el punt
17, obliga a la presentació, en un termini de deu dies hàbils a partir de la recepció del requeriment, de
la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
seguretat social i la documentació d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Requerir a Aglomerats Girona SA la presentació de la documentació justificativa de trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Segon.- Requerir la presentació de la documentació d’haver constituït la garantia definitiva del 5% de
l’import d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit, que ascendeix a 3.024,96 euros.
Tercer.- Atorgar un període de 10 dies hàbils, a comptar des de la recepció del requeriment, per la
presentació de la documentació.
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Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4. HISENDA
4.1. Aprovar un pressupost per activitats i/o actuacions de la Festa Major 2016.
Antecedents
Del 7 a l’11 de setembre es celebrarà la Festa Major de Breda.
Aquesta festivitat engloba activitats d’oci, culturals, musicals, gastronòmiques i esportives.
Amb la voluntat de programar teatre com a tret de sortida de la Festa, com tradicionalment s’havia fet
s’ha contactat amb República de Guerrilla SL, una companyia d’Arbúcies, per tal que executin
l’espectacle Temps de Quim Masferrer.
La companyia ens ha fet arribar el contracte artístic on figuren l’objecte, el preu, la forma de
pagament, les obligacions de les dues parts, entre d’altres.
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 que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

República de
B55047443
Guerrilla SL

CONCEPTE
Festa Major 2016
Execució per part de Quim Masferrer
l’espectacle Temps i el Pregó d’inici de la Festa

PARTIDA
de

338 226.09.05

IMPORT
1.573,00€
(1.3000,00€ +273,00d’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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4.2. Aprovar el pressupost per a l’adquisició de material de neteja, pendent, per a les
instal·lacions del camp d’esports municipal
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió del 28 de gener de 2016, va aprovar l’adquisició del material
necessari per a la neteja anual de les instal·lacions esportives municipals ja que és responsabilitat
municipal.
En els pressupostos presentats i aprovats no es va detectar que no incloïen un producte necessari pel
camp d’esports municipals, pel que s’ha sol·licitat a l’empresa DIBOSCH SL, el pressupost per la
seva adquisició.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

DIBOSCH SL

B-17427618

Material restant de neteja del camp d’esports
Press. PR036 220

342 221-10

IMPORT
(69,54€ + 14,60€ d’IVA) 84,14€

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 que es relacionen a continuació i
autoritzar la despesa en l’aplicació corresponent del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

DIBOSCH SL

Material restant de neteja del camp d’esports
B-17427618
Press. PR036 220

PARTIDA
342 221-10

IMPORT
(69,54€ + 14,60€ d’IVA) 84,14€

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

4.3. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de
caràcter firal per a l’edició de la Fira de l’Olla del 2016.
Antecedents
Enguany es celebra la cinquena edició de la Fira de l’Olla, ideada per potenciar la ceràmica i la
terrissa com un dels puntals forts de la nostra indústria, tal com ha sigut al llarg de la història
contemporània de la nostra vila.
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La Fira de l'Olla, monogràfica de la terrissa, ens mostra les seves aplicacions, la importància i
desenvolupament del treball del fang a la nostra vila i la història que Breda i la terrissa tenen
conjuntament.
Es pretén donar un èmfasi especial a la gastronomia i l'entorn, per tal de crear noves sinèrgies entres
els diferents sectors econòmics de la nostra vila.
Els estants de ceramistes i terrissaires envoltats de parades de gastronomia local, entre d’altres,
formen part d’una fira dinàmica i amb un programa que engloba activitats per la mainada, concursos
gastronòmics i tallers de fang.
El pressupost d’organització i desenvolupament de la fira i les activitats que s’hi engloben és de
22.000,00€.
Enguany la Diputació de Girona ha aprovat les bases específiques reguladores i la convocatòria de
les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.
Valorades les bases i la convocatòria esmentades, atenen que estableixen que les subvencions
atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i podran finançar
fins a un màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionada.
Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal.
Convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 11.000,00€ per a l’organització de la Fira de l’Olla
de Breda a la Diputació de Girona.
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
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4.4. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a despeses d’organització d’esdeveniments de
caràcter firal per a l’edició de la Fira del Monestir del 2016.
Antecedents
Enguany es celebra la primera edició de la Fira del Monestir amb la voluntat que els bredencs
rememorin una part essencial de la seva identitat i que els visitants coneguin el monestir com un dels
trets distintius pel desenvolupament i creixement del municipi.
En aquesta fira alguns monestirs catalans oferiran els seus productes i serveis i es desenvoluparan
tot tipus d’activitats relacionades amb el monestir de Breda o la vida monacal com són conferències
sobre la història del monestir de Sant Salvador, sobre les herbes remeieres dels caputxins i la cuina
monàstica, visites guiades al que fou el monestir benedictí fins el segle XIX. I al voltant dels estands
del monestir també s’hi situaran parades d’artesania i productes d’alimentació de proximitat.
El pressupost d’organització i desenvolupament de la fira i les activitats que s’hi engloben és de
8.000,00€.
Enguany la Diputació de Girona ha aprovat les bases específiques reguladores i la convocatòria de
les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.
Valorades les bases i la convocatòria esmentades, atenen que estableixen que les subvencions
atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i podran finançar
fins a un màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionada.
Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
Bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments i entitats per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal.
Convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 4.000,00€ per a l’organització de la Fira del
Monestir de Breda a la Diputació de Girona.
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
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4.5. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció per tal que els museus i col·leccions de les
comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies a la
Diputació de Girona.
Antecedents
Al BOP de Girona número 35, de 22 de febrer de 2016, s’ha publicat l’aprovació de la convocatòria de
subvencions per tal que museus o col·leccions de les comarques gironines es dotin d’equipaments
relacionats amb les noves tecnologies.
Revisades tant la convocatòria aprovada com les bases a les que es refereix i basant-nos en què
l’objecte establert és:
“...
Actualment vivim permanentment connectats a la xarxa i molts cops enriquim allò que veiem amb
dades que anem a buscar a Internet o bé intercanviem comentaris amb amics o en llegim de gent que
ha visitat allò que visitem abans que nosaltres.
També les tecnologies de la informació permeten donar informació als visitants dels museus
mitjançant eines interactives i personalitzables.
Per tot això els museus necessiten dotar-se de material:
- Millora del material informàtic, programari, multimèdia.
- Millora de les xarxes informàtiques.”
Es considera oportú sol·licitar una subvenció per a equipaments relacionats amb les noves
tecnologies pel Museu municipal Josep Aragay vista la despesa total de 1.036,68€ realitzada enguany
en aquest àmbit dins el Museu, amb el detall següent:
Tercer
Josep Cusachs Albó SL
B-17699109
Josep Cusachs Albó SL
B-17699109
Zetcom AG
ESW0392296J

Concepte
Museu Municipal Josep Aragay
Crear web amb wordpress u configurar-la.
Museu Municipal Josep Aragay
Adquisició d’un projector Epson EB-S04
Museu Municipal Josep Aragay
Manteniment anual programa Museum-plus

Import
488,25€
(403,51€ + 84,74€ d’IVA)
385,08€
(318,25€ + 66,83€ d’IVA)
163,35€
(135,00€ + 28,35€ d’IVA)

Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Bases específiques reguladores de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines
per a dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies.
Convocatòria de subvencions per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines es dotin
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies. Any 2016
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció, de 1.036,68€, per tal de dotar d’equipaments
relacionats amb les noves tecnologies el Museu Municipal Josep Aragay de Breda a la Diputació de
Girona.
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Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.6. Aprovar un pressupost per activitats i/o actuacions de la Festa de l’Ajust 2016.
Antecedents
El cap de setmana del 16 i 17 d’abril es celebrarà de Festa de l’Ajust, entre els actes programats es
celebrarà un correfoc a càrrec de la colla de diables de Breda u97Kou, dissabte 16 d’abril, a les
22.00h.
L’entitat ens ha fet arribar els costos de l’actuació prevista amb el detall següent:
EMPRESA
u97Kou, Diables de Breda

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

G17426040

Festa de l’Ajust
Correfoc

338-226.09.04

IMPORT
2.000,00€

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 que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA
u97Kou, Diables de Breda

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

G17426040

Festa de l’Ajust
Correfoc

338-226.09.04

IMPORT
2.000,00€

Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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4.7. Aprovar la sol·licitud d’inclusió en el procés de selecció i cofinançament de projectes a
presentar a la convocatòria de l’eix 4 del FEDER per a l’execució d’inversions per instal·lar
calderes de biomassa en edificis municipals o edificis d’entitats locals a través de contractes
innovadors, a la Diputació de Girona.
Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases i la convocatòria que regulen, primer el procés
de selecció i, després, el cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del
FEDER).
L’Eix 4, OE 4.1.2. té com a finalitat augmentar la participació i la distribució d’energies renovables per
a usos tèrmics, en particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport:
“1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa en edificis municipals o edificis
d’entitats locals a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o
microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la gestió de la instal·lació i durà a
terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.”
Atesa la proximitat de l’Escola Montseny i l’escola bressol El Petit Montseny es pretén substituir tant
les calderes de gasoil de l’escola com la caldera de gas de l’escola bressol per una única caldera de
biomassa per als dos centres educatius.
Mitjançant el Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables i per a
la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines de la Diputació de Girona s’ha donat
assistència tècnica al municipi per a la redacció de projectes bàsics i avantprojectes complets per
crear xarxes de calor i ampliar-les, com també per substituir calderes que funcionen amb
combustibles fòssils per calderes de biomassa, el que estableix un pressupost de 142.891,02€ (
118.091,76€ + 24.799,27€ d’IVA).
Pel que es creu oportú la sol·licitud d’inclusió en el procés de selecció dels projectes que més tard
optaran a ser cofinançats el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de projectes dels ajuntaments,
consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016,d e7 de
març), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya (Eixos 4 i 6 del FEDER)
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió en el procés de selecció dels projectes que més tard optaran
a ser cofinançats el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, iniciat per la Diputació de Girona.
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Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.8. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de
biomassa municipals, any 2016, a la Diputació de Girona.
Antecedents
La Diputació de Girona concedeix subvencions als ajuntaments per instal·lar, en equipaments de
titularitat i/o gestió municipal calderes i xarxes de calor de biomassa municipals.
Les subvencions es defineixen en dues línies una de les quals, la segona, és específica per:
“Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o microxarxes de calor, de
potències majors a 70 kW que utilitzin biomassa per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a
través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de
serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les
mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.”
Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de municipis de la província de Girona signataris
del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un
PAES, i el municipi de Breda va provar definitivament el seu PAES en data 20 de desembre de 2012.
El PAES de Breda estableix com una de les accions a realitzar, en el punt 4.2.1, la substitució de les
dues calderes actuals de l’Escola Montseny de gasoil per una caldera de biomassa.
Atesa la proximitat de l’Escola Montseny i l’escola bressol El Petit Montseny es pretén substituir tant
les calderes de gasoil de l’escola com la caldera de gas de l’escola bressol per una única caldera de
biomassa per als dos centres educatius.
L’any 2015 es va concedir a l’Ajuntament, des de la Diputació de Girona, l’assistència tècnica
necessària per a la redacció de projectes bàsics i avantprojectes complets per crear xarxes de calor i
ampliar-les, com també per substituir calderes que funcionen amb combustibles fòssils per calderes
de biomassa, dins el Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies
Renovables i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines, el que estableix
un pressupost de 142.891,02€ ( 118.091,76€ + 24.799,27€ d’IVA).
Per tot això s’ha valorat positivament la possibilitat de sol·licitar d’una subvenció per a la instal·lació
d’una caldera de biomassa en la ubicació que es consideri més oportuna per tal que abasteixi els dos
centres educatius del municipi.
Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i
xarxes de calor de biomassa municipals.
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Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de
biomassa municipals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 100.000,00€ per a la instal·lació d’una caldera de
biomassa per als centres educatius municipals a la Diputació de Girona.
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

5. MEDI AMBIENT
5.1. Aprovar la sol·licitud de la Línia 4 del Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció
d’incendis del servei de medi ambient de la Diputació de Girona.
Antecedents
L’article 36.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix
que són competències pròpies de la Diputació, la prestació de serveis de prevenció i extinció
d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants, quan aquests no procedeixin a la seva
prestació.
Així mateix, el servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, té com una de les seves finalitats i
competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de
prestació de serveis, en els àmbits propis de l’administració local i en matèries tals com la prevenció
d’incendis, especialment en el compliment de llurs obligacions derivades de la normativa de prevenció
d’incendis forestals; La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Per això la Diputació de Girona va aprovar el Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció
d’incendis.
Atès que el municipi de Breda compleix amb els criteris de selecció establerts pel Pla i que aquest
estableix cinc línies d’actuació, i data d’avui ja tenim les línies 1, 2 i 3 desenvolupades, es pretén
executar la Línia 4 de Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions
de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei
2/2014, de 27 de gener de 2014.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’assistència per a l’execució de la Línia 4 de Coordinació de la sessió
informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014, inclosa en el
Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis del servei de medi ambient de la
Diputació de Girona.
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Segon.- Comunicar, juntament amb el full de petició formal, el present acord a l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Girona.
Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

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