Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 9JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 09-05-2016
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:45 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
Joan Antoni Frias Redondo
Òscar Montero Martorell
Secretaria
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 08JGL2016 (25-04-2016)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Breda i la família Bergés Aragay per la cessió
en règim de comodat de l’obra “Autoretrat” de Josep Aragay Blanchart.
2.2. Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Breda.
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
4. Hisenda
4.1. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pel
desenvolupament de la Festa Gegantera 2016
4.2. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de la Diputació de Girona als ajuntaments de les
comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l’accés
a les noves tecnologies per l’any 2016
4.3. Aprovar la factura per subministrament i col·locació de tela metàl·lica a les pistes de
pàdel.
4.4. Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al primer trimestre
de 2016 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda.
4.5. Aprovar el projecte de Brigada Jove 2016
4.6. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió
social de DIPSALUT
4.7. Aprovar el pressupost matriculació quadricicle elèctric, autoritzar el pagament de les
factures de Grau Maquinària i incorporació del quadricicle elèctric a l’inventari de béns
municipals
4.8 Acceptar la subvenció concedida per executar el projecte cultural del Museu Municipal
Josep Aragay per aquest 2016
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5. Medi Ambient
5.1. Autorització per la col·locació d’una caseta per la venda de productes de pirotècnica
recreativa en el període comprès entre els dies 10 a 24 de juny de 2016.
6. Recursos Humans
6.1. Aprovar el reconeixement d’un trienni a un treballador municipal
7. Urbanisme
7.1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’urbanització d’una part del carrer Manel
de Genovart de Breda.
7.2. Aprovar el pressupost per aixecament topogràfic per l’ocupació física de la finca cadastral
3825109DG6232N0001KZ.

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 9 de maig 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 08JGL2016 DE 25 D’ABRIL 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 25 d’abril de 2016.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.

2. ASSUMPTES DELEGATS DE PLE
2.1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Breda i la família Bergés Aragay per la cessió en
règim de comodat de l’obra “Autoretrat” de Josep Aragay Blanchart.
Antecedents
Els renebots de l’artista Josep Aragay i Blanchart, coneixedors de l’existència del Museu Municipal
Josep Aragay de Breda i propietaris de l’obra “Autoretrat” pintada per l’autor al 1929 van contactar
amb el director del Museu per iniciar els tràmits de cessió de l’obra esmentada.
En data 25 d’abril de 2016, amb registre d’entrada 1195, s’ha proposat per part de la família la cessió
en règim de comodat a l’Ajuntament de Breda de l’obra “Autoretrat”.
Per tal de fer efectiva l’acceptació de la cessió s’ha redactat un conveni, que estableix els pactes que
la conformen, amb el text següent:
“Conveni entre l’Ajuntament de Breda i la família Bergés Aragay per la cessió en règim de comodat de
l’obra “Autoretrat” de Josep Aragay Blanchart
Breda, 12 de maig de 2016
REUNITS
D’una part, Dídac Manresa Molins, alcalde de Breda, assistit per la secretària interventora de l’Ajuntament de
Breda, Sra. Maite Pérez Vicente.
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De l’altra, el Sr. Ferran Bergés Aragay, la Sra. Roser Bergés Aragay i la Sra. Marcel·la Bergés Aragay.

INTERVENEN
El primer, en representació de l’Ajuntament de Breda i en execució de l’acord pres per la Junta de Govern Local,
en sessió de data 9 de maig de 2016.
Els segons, en endavant els comodants, en qualitat de propietaris i possessors dels drets d’explotació de l’obra
“Autoretrat”, manifestant tenir plena capacitat per obrar i per a l’atorgament del conveni.

MANIFESTEN
1. Que reconeixen el valor cultural i per a la investigació, en general, de l’obra objecte de la cessió en
règim de comodat i dels drets.
2. Que valoren l’interès públic col·lectiu que té aquesta obra i consideren convenient i necessari fer-ne
cessió en règim de comodat a l’Ajuntament de Breda, amb destí al Museu Municipal Josep Aragay,
per tal de garantir la seva conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general.
3. Que l’Ajuntament de Breda, per acord de la Junta de Govern Local del dia 9 de maig de 2016, ha
acceptat dels comodants la cessió en règim de comodat de l’obra “Autoretrat”.
4. Que, per tal de formalitzar l’acte de cessió en règim de comodat i de manifestar l’acord d’ambdues
parts pel que fa a les condicions en què es realitza, instrumentalitzen aquest conveni que s’articula
en els pactes següents
PACTES
Primer.-

El Sr. Ferran Bergés Aragay, la Sra. Roser Bergés Aragay i la Sra. Marcel·la Bergés Aragay, com a
propietaris i possessors dels drets d’explotació de l’obra “Autoretrat” efectuen la cessió en règim de
comodat a l’Ajuntament de Breda sense cap mena de contraprestació.
Així mateix, cedeixen de forma gratuïta i exclusiva els drets d’explotació de l’obra cedida a
l’Ajuntament de Breda.

Segon.-

El present conveni es regula pel que s’estableix al respecte en el Codi Civil i pel que s’estableix en
la legislació sobre la Propietat Intel·lectual.

Tercer.-

Al cessió en règim de comodat d’aquesta obra comprèn:
Títol: “Autoretrat”
Cronologia: 1929
Tipus: Oli sobre tela
Mides: 60 x 50 cm

Quart.-

Qui cedeixen reconeixen a l’Ajuntament de Breda la facultat d’establir els criteris de tractament
específic més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació de l’obra cedida.
La cessió d’aquesta obra suposa el traspàs de la titularitat de custòdia a l’Ajuntament de Breda,
que en podrà disposar i n’assumirà els següents compromisos:
1. Integrar aquesta obra al Museu Municipal Josep Aragay, sense perjudici dels possibles
desplaçaments que calgui efectuar amb motiu d’activitats de divulgació, seguretat o
conservació.
2. Posar l’obra a disposició dels investigadors i del públic, en general, per a la seva divulgació, de
la manera que els responsables tècnics de l’Ajuntament de Breda estimin més adient.
3. Mantenir l’obra en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la seva
preservació.
4. Convenir la citació en l’ús públic d’aquest material de la següent manera:
Museu Municipal Josep Aragay (Fons Família Bergés Aragay)

Cinquè.-

Sisè.-

El Sr. Ferran Bergés Aragay, la Sra. Roser Bergés Aragay i la Sra. Marcel·la Bergés Aragay
cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Breda els drets d’explotació referits a reproducció,
distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat
d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els
multimèdia, els telemàtics, etc. El dret de transformació s’entén per al disseny d’edicions
municipals de qualsevol mena i, si s’escau, per al seu tractament informàtic en l’elaboració
d’instruments de descripció i en cap cas suposarà l’alteració del material original.
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Setè.-

La cessió en exclusiva dels drets d’explotació esmentats a l’apartat anterior s’entén amb caràcter
indefinit i és vàlida per l’obra cedida.

Vuitè.-

Els comodants no podran rescindir el comodat a excepció que l’Ajuntament de Breda deixi de
complir el que s’estableix en el pacte 5è del present conveni.

Novè.-

Aquest comodat es constitueix amb la finalitat que l’Ajuntament de Breda porti a terme actuacions
de divulgació de l’obra a través de la seva exposició al Museu Municipal Josep Aragay o a través
d’altres exposicions que s’organitzin a nivell nacional o internacional.

Desè.-

Aquesta cessió en règim de comodat es rescindirà i l’obra es retornarà al comodant en el cas que
l’Ajuntament de Breda no destini l’obra a les finalitats per les quals es va constituir el comodat.

Onzè.-

Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o
compliment de les presents condicions, qui cedeixen i l’Ajuntament de Breda se sotmeten a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur.”

Legislació aplicable
Codi Civil
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la proposta de cessió en comodat de l’obra “Autoretrat” de Josep Aragay Blachart
per part de la família Bergés Aragay.
Segon.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Breda i la família Bergés Aragay per la cessió en
règim de comodat de l’obra “Autoretrat” de Josep Aragay Blanchart.
Tercer.- Notificar el present acord als propietaris de l’obra, fent-los tramesa adjunta de dos exemplars
del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la Corporació per tal que,
un cop signats, ens en retornin un.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

2.2. Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Breda.
Antecedents
Des de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona se’ns ha informat que cal renovar el conveni firmat amb Dipsalut en el marc del
programa “Girona, Territori Cardioprotegit” per tal d’adaptar-lo a les noves bases reguladores del
conveni aprovades en el Consell Rector de l’Organisme, en la sessió ordinària del 8 de març de 2016.
El text que se’ns proposa és el següent:
“Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Breda.
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant, Dipsalut), representat
pel seu president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del
Consell Rector de 3 de novembre de 2015 i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la Presidència
de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i
Nouvilas.
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I de l'altra, senyor Dídac Manresa Molins, alcalde de l’Ajuntament de Breda, en ús de les atribucions que li atorga
l’acord de la Junta de Govern Local, de 9 de maig de 2016, assistit pel secretari municipal, senyora Maite Pérez
Vicente.
Manifesten
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut Pm05 “Programa
Girona, territori cardioprotegit”.
2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona
per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades cardíaques
extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població, i afecten igualment homes i
dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el 85 %
dels casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el
primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu
primers minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats de supervivència.
4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a tals obliguen al
fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant
per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut
de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un estudi de recerca,
d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona,
territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
6. Dipsalut i l’Ajuntament de Breda van signar en data 7/2/2013 el conveni de cessió de la xarxa de
desfibril·ladors del municipi, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil.
Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als següents
PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la xarxa de desfibril·ladors de
l’Ajuntament de Breda, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil.
Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic de Cardiac
Science).
Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents:
Ref. Localització
156 Avinguda de Catalunya s/n, Pavelló poliesportiu municipal
157 Avinguda Verge de Montserrat 20, Centre cívic i social
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils DEACAT.

del

programa

Segon. L’Ajuntament de Breda es compromet a mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis
d’emergència de primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els desfibril·ladors
fixos hauran de romandre preferiblement dins del domini públic local i, si això no fos possible, en espais privats
de pública concurrència i accessibles a la població les 24 hores del dia.
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de Breda podrà requerir canvis d’ubicació dels desfibril·ladors fixos, atenent a
criteris degudament justificats com ara vandalisme o modificacions estructurals de l’equipament on es troba
instal·lat. En aquest cas, l’Ajuntament de Breda, prèvia aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació,
sempre que no perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels requeriments
tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix caldrà la intervenció de personal tècnic
autoritzat. Totes les despeses que es generin del canvi d’ubicació aniran a càrrec de l’Ajuntament. La modificació
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de la ubicació, quan canviï la geolocalització o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la tramitació i
signatura d’una addenda a aquest conveni.
Tercer. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els paràmetres següents:
•
•
•

•
•
•
•

Mà d’obra.
Desplaçament.
Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon estat de tots els seus
components En cas d’incidència o averia tècnica, substitució i/o reparació dels elements necessaris dins
del període de 24 hores posteriors a la incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de
tots els seus components.
En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements necessaris per garantir el ple
funcionament del desfibril·lador.
Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al compliment de les normatives
vigents en cada moment.
Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de caducitat.
Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el control i la vigilància
remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i en disposició a ser utilitzats.

Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si durant aquestes
inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de manteniment que presta
Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament de Breda 10 dies per reparar-los. Passat el termini de 10 dies, Dipsalut tornarà
a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns,
regulada al pacte dotzè.
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de Breda que per rescabalar-se de possibles actes vandàlics, incorpori els
béns cedits a la pòlissa d’assegurança contra robatoris de què disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la
vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els desfibril·ladors afectats a
l’Ajuntament de Breda per donar el màxim de cobertura i coherència al programa Pm05 de Dipsalut: “Girona,
territori cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.
Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al personal
designat per l’Ajuntament, especialment primers intervinents, segons requereixi la normativa vigent.
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal de l’Ajuntament de Breda
que degut a l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedits pugui ésser demandat.
Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un estudi de
recerca, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i
l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de
personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la tecnologia, es posa
de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i la Corporació Local iniciarien els canvis necessaris per a
dur-ho a terme.
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una càmera fotogràfica que capta la
imatge de l’usuari. Dipsalut ha instal·lat textos informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat del fitxer
i exercici de drets en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors fixos
mitjançant petició de l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels
ajuntaments.
L’Ajuntament de Breda es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol incidència que tingui lloc en el municipi
relacionada amb els desfibril·ladors. L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsalut les dades que fossin
necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat
Setè. L’Ajuntament de Breda, com a propietari dels béns enumerats a la clàusula primera d’aquest conveni, es
compromet amb les obligacions següents:
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•

Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés públic on hi tindran
accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any.

•

No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant el termini de
vigència d’aquest conveni.

•

Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes i cabines per tal
de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne l’estètica i la funcionalitat.

•

Comunicar al servei tècnic qualsevol incidència mitjançant el telèfon 902 221 229 o el correu electrònic
incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.

•

Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en l’ús de
desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent.

•

Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives amb
l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i connexió als serveis
de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Mentre l’Ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades de les cabines amb els centres de
control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions alternatives per tal que es pugui prestar el servei
durant la vigència d’aquest conveni

•

Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador, cabina o columna) produïdes
per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos o inclemències meteorològiques.

•

Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i vigilància
necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos

•

Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.

•

Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al desenvolupament
d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors que Dipsalut organitzi.

Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament de Breda relatius a l’objecte
d’aquest conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a cedent
dels béns.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà convidat un representant
de Dipsalut. L’Ajuntament de Breda s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de
caràcter protocol·lari.
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners d'enllaç al web de la
iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com poden ser el web corporatiu,
publicacions editades per l'ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat pública.
Novè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense perjudici que perdurin les
obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. Un cop finalitzat aquest
termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les opcions més viables del manteniment i el
subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i els seus components.
Desè. La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàusula dotzena del conveni de cessió
gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Breda, si els béns cedits no es destinen a les
finalitats establertes en aquest conveni, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el
qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels
béns.
Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest conveni implicarà la resolució
anticipada del mateix, prèvia mediació entre les parts, i cada institució assumirà les despeses i perjudicis que
generi a l’altre part. Així mateix, es produirà la reversió dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula
desena d’aquest conveni.
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Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per
resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se entres les parts en el transcurs del present conveni.”

Legislació aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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.- Acceptar i aprovar la proposta de Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de
l’Ajuntament de Breda, entre l’Ajuntament de Breda i DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona.
Segon.- Notificar el present acord a DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona, fent-los tramesa adjunta de dos exemplars del Conveni esmentat degudament signats i
segellats pels representants de la Corporació per tal que, un cop signats, ens en retornin un.
Tercer.- 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 25 d’abril al 6 de maig de 2016:
NUM
2016/176
2016/177
2016/178
2016/179
2016/180
2016/181

DATA
26/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
02/05/2016

2016/182

02/05/2016

2016/183
2016/184
2016/185

02/05/2016
02/05/2016
03/05/2016

2016/186
2016/187
2016/188
2016/189

03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
04/05/2016

2016/190

04/05/2016

2016/191

04/05/2016

2016/192
2016/193
2016/194
2016/195

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

PROPOSTA
12 Pagaments tècnics, lloguer edifici Els Forns i altres mes abril 2016
Exp. Urbanístic 34/2016
Acceptar indemnització sinistres caiguda de la tanca de les piscines
Aprovar ADO factures abril 2016
Exp. Urbanístic 35/2016
Liquidació taxa ús privatiu o aprofitament especial sòl, subsòl o volada via pública municipal
2015 Endesa Distribución Eléctrica SL
Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interès general Factor Energia Sa 1-TRIM-16
Factures pagades a La Caixa durant el mes d’abril de 2016
Delegació de les funcions de l’Alcaldia
Liquidació taxa ús privatiu o aprofitament especial sòl, subsòl o volada via pública municipal
2015 Endesa Energia XXI SLU B-82846825
Exp. 2/2016 modificació per generació de crèdit
Convocatòria Junta de Govern Local 09_2016 de 09/05/2016
Cercle Bredenc lloguer 2 locals mes maig 2016 i 3 pagaments més
Liquidació taxa ús privatiu o aprofitament especial sòl, subsòl o volada via pública municipal
2015 electricitat Endesa Energia SAU A81948077
Liquidació taxa ús privatiu o aprofitament especial sòl, subsòl o volada via pública municipal
2015 gas Endesa Energia SAU A81948077
Autoritzar pagament a favor del President de la Comissió d’agermanament amb Breda per a
atendre les despeses dels actes culturals d’agermanament amb el municipi de Breda di Piave
Inici d’expedient sancionador en matèria de trànsit Exp.- 2016_10
Exp. Urbanístic 37/2016
Requeriment activitat
Aprovació prèvia LLO 87/2015
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4. HISENDA
4.1. Aprovar un pressupost menor per
desenvolupament de la Festa Gegantera 2016

contractar

serveis i subministraments pel

Antecedents
Enguany la Colla Gegantera celebra el 20è aniversari i la festa organitzada per la Colla coincideix
amb la Trobada Gegantera de la Selva, que aquest 2016 es fa a Breda.
En motiu dels actes organitzats pel dia 14 de maig s’han sol·licitat un pressupost pels serveis de
prevenció de la salut
El pressupostos presentat és el següent:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Ambulàncies Bufetmedic SL

B55219760

Festa Gegantera 2016
Ambulància i dos tècnics sanitaris

338 2260905

280,00€
Exempts d’IVA

Pere Fugarolas Clemente

77908922X

Festa Gegantera 2016
Lloguer de l’equip de so

338 2260905

175,00,-€
37,00,-€d’IVA

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Ambulàncies Bufetmedic SL

B55219760

Festa Gegantera 2016
Ambulància i dos tècnics sanitaris

338 2260905

280,00€
Exempts d’IVA

Pere Fugarolas Clemente

77908922X

Festa Gegantera 2016
Lloguer de l’equip de so

338 2260905

175,00,-€
37,00,-€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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4.2. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de la Diputació de Girona als ajuntaments de es
comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l’accés a
les noves tecnologies per l’any 2016
Antecedents
Al BOP de Girona número 81, de 28 d’abril de 2016, s’ha publicat l’aprovació de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar-los
l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2016.
L’annex I detalla l’import concedit a cadascun dels municipis i estableix per Breda la quantitat de
1.817,66€, que segons les despeses i conceptes subvencionables es poden destinar a:
-

Xarxes informàtiques LAN o WAN amb cable o sense fils
Maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació
Programari de base: sistemes operatius, antivirus, paquets d’ofimàtica, tallafocs, sistemes de
còpies de seguretat i altre programari de base.
Programari per a la gestió municipal, llevat del material específicament exclòs en aquesta
base

Per tot això, un cop revisades les actuacions realitzables en aquest àmbit, es pretén sol·licitar la
quantitat concedida segons convocatòria i destinar-la als conceptes següents:
Tercer
Josep Cusachs Albó SL
B-17699109
Josep Cusachs Albó SL
B-17699109
Josep Cusachs Albó SL
B-17699109
Redcoon Electronic Trade SLU
B-63211767
Redcoon Electronic Trade SLU
B-63211767
Redcoon Electronic Trade SLU
B-63211767
Josep Cusachs Albó SL
B-17699109

Concepte

Import

Switch 24P Gigabite i Adaptador usb->ethernet

199,46€

Servei tècnic Pime Taller (Preparar dos portàtils, instal·lació
configuració, programari, actualitzacions ...)

96,80€

Renovació llicència antivirus

294,94€

Adquisició de dos portàtils HP, maletins ordinadors, ratolins

803,59€

Adquisició d’un telèfon mòbil d’un smartphone Android

185,00€

Adquisició d’un telèfon mòbil d’un smartphone Android

160,99€

Adquisició programa Photoshop
TOTAL

82,28€
1.823,06€

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 de fins a 30.000 habitants de les
comarques gironines per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies.
Convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines
per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2016.
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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 la sol·licitud d’una subvenció, de 1.817,66€, per facilitar l’accés a les noves
tecnologies a l’Ajuntament de Breda mitjançant la subvenció concedida per aquest objecte per part de
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.

4.3 Aprovar la factura per subministrament i col·locació de tela metàl·lica a les pistes de pàdel.
Antecedents
Vista la necessitat de subministrar i col·locar tela metàl·lica a les pistes de pàdel.
L’empresa Cal Manyà SC, en data 29 d’abril de 2016, ens va remetre la factura de l’obra realitzada
per un import de 3.095,34,-€ (2.558,13-€ + 537,21-€ d’IVA).
Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, de la factura de l’any
2016.
CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Subministrar i col·locar tela metàl·lica

342632.00

3.095,34,-€ (2.558,13-€ + 537,21-€ 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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4.4. Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al primer trimestre
de 2016 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda.
Antecedents
En data 27 d’abril de 2016 i amb RE núm. 1222, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha presentat
la liquidació corresponent al primer trimestre de 2016, de la concessió del servei de l’aigua i
clavegueram al municipi de Breda, per un import total de 7.350,36 €.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març per el qual 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.- Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del
Tordera S.L, corresponent al primer trimestre de 2016, per un import total de 7.350,36 €, en concepte
de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el
seu pagament de 7.350,36 €.
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.

4.5. Aprovar el projecte de Brigada Jove 2016
Antecedents
Des de l’Àrea de Joventut, juntament amb l’Oficina Jove de la Selva s’ha redactat el Projecte de
Brigada Jove Breda 2016.
Els objectius clars del projecte, vistos els problemes de l’índex d’atur entre el jovent de la nostra
població i la dificultat tant de trobar feina fora del municipi com de desplaçar-se per fer-ho, són:
1- Millorar i augmentar el nivell de competències tècnicoprofessionals dels joves participants al
projecte
2- Millorar i augmentar el nivell de competències de base
3- Millorar i augmentar el nivell de competències transversals
El projecte inclou la contractació de 6 joves, amb contractes de 30 dies de 20 hores setmanals en
tasques de brigada de servei i d’administració general.
La temporalització del projecte va de l’actual mes de maig al mes de novembre.
Legislació aplicable
Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut.
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
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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 el projecte de Brigada Jove 2016.
Segon.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.6 Aprovar la sol·licitud de subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió
social de DIPSALUT
Antecedents
El BOP de Girona número 72, de 15 d’abril de 2016, publicava la convocatòria del suport econòmic
als ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de
Girona ASA LE 2016/66 Girona
Es consideren despeses subvencionables les següents:
- Les activitats inclusives adreçades a col·lectius vulnerables
- Les accions comunitàries i lluita contra l’exclusió social
- El foment de la inserció sociolaboral de persones usuàries de serveis socials d’atenció
especialitzada
La nostra Corporació pretén executar el projecte de Brigada Jove, per tal de fomentar la inserció
laboral tant de persones usuàries de serveis socials d’atenció especialitzada com de persones joves i
sense experiència professional, el que els permetria incorporar-se al mercat laboral amb més eines
per gestionar les seves cerques i capacitats.
Pel desenvolupament i gestió del projecte s’ha pressupostat una despesa de 2.583,78€.
Es considera que el projecte de Brigada Jove 2016 és subvencionable segons les bases i la
convocatòria esmentades pel que es pretén sol·licitar una subvenció de 1.674,78€, a l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT).
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.
Bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments per a projectes que lluiten contra la
pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona.
Convocatòria del suport econòmic als ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i
l’exclusió social a la demarcació de Girona. ASA LE 2016/66. Girona
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT), una subvenció de 1.647,78€ per al desenvolupament del
projecte Brigada Jove 2016.
Segon.- Tramitar la sol·licitud dins el termini establert per la convocatòria i tal i com estableixen les
bases reguladores de la subvenció.
Tercer.- Donar compte de la present resolució als serveis comptables de la Corporació.

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

13

Ajuntament de
Breda

Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.7. Aprovar el pressupost matriculació quadricicle elèctric, autoritzar el pagament de les
factures de Grau Maquinària i incorporació del quadricicle elèctric a l’inventari de béns
municipals
Antecedents
Per Junta de Govern de data 14 de març de 2016, es va aprovar la compra d’un quadricicle elèctric, a
l’empresa Grau, maquinaria i servei integral SA (A58486739), amb una cost de 18.500€ (iva inclòs),
atès que la matriculació no anava inclosa en el preu, es procedeix a aprovar la despesa per un import
de 290,40€.
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 aprovar i autoritzar la despesa de la matriculació del quadricicle elèctric a càrrec
de l’aplicació pressupostària 1532_62400, vinculada si és el cas, de l’any 2016.
Segon.- Ordenar els pagaments abans esmentats per import total de 18.500€ i de 290,40€.
Tercer.- Incorporar el quadricicle elèctric a l’inventari de béns municipals.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.8 Acceptar la subvenció concedida per executar el projecte cultural del Museu Municipal
Josep Aragay per aquest 2016
Antecedents
La Junta de Govern Local de 29 de febrer de 2016 va aprovar sol·licitar una subvenció a l’Àrea de
Cooperació Cultural de la Diputació de Girona per al desenvolupament del Projecte cultural d’aquest
2016, el que es va fer efectiu en data 11 de març.
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de 3 de maig de 2016, va
autoritzar i disposar despesa per un import de 5.621,40€, com a subvenció pel projecte presentat pel
Museu Municipal Josep Aragay.
Tal i com estableix el tercer punt de la resolució esmentada, els municipis disposen d’un mes per a
l’acceptació expressa de la subvenció concedida.
Legislació aplicable
Article 21.4 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció de 5.621,40€ concedida per la Diputació de Girona per al
desenvolupament del projecte cultural del Museu Municipal Josep Aragay per aquest 2016.
Segon.- Notificar la present resolució a Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar 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.

5. MEDI AMBIENT
5.1. Autorització per la col·locació d’una caseta per la venda de productes de pirotècnica
recreativa en el període comprès entre els dies 10 a 24 de juny de 2016.
Antecedents
En data 22 de gener de 2016 RE núm. 162, el Sr. Jordi Brau Estrada en representació de la mercantil
Comercial de Festes i Revetlles SL, va sol·licitar l’autorització per instal·lar a l’Av. Catalunya, S/N una
caseta de venda de productes de pirotècnica recreativa en el període comprès entre els dies 10 a 24
de juny de 2016.
Vist la sol·licitud de data 22 d’abril de 2016 RE núm. 1192 presentada per la Subdelegació del Govern
a Girona per tal de que el Sr. Jordi Brau i Estrada en nom i representació de la mercantil Comercial de
Festes i Revetlles S.L., pugui obtenir autorització per la col·locació de la caseta.
Legislació
Article 131 del Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria aprovat per Reial Decret 563/2010 de 7
de maig i la seva Instrucció Tècnica Complementària nº 17.
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, industries del carrer, ambulants i/o rodatges
cinematogràfics.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar al Sr. Jordi Brau i Estrada en representació de la mercantil Comercial de Festes i
Revetlles S.L. a la col·locació d’una caseta a l’Avda. Catalunya s/n del municipi de Breda, per la
venda de productes de pirotècnica recreativa en el període comprès entre els dies 10 a 24 de juny de
2016, prèvia la obtenció de tots els informes necessaris. En tot cas, l’interessat ha de disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil, per possibles responsabilitat que es poguessin derivar.
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Condicions per a poder exercir dita autorització:
Presentar davant de l’Ajuntament de Breda, l’autorització per part de la Subdelegació de Govern amb
anterioritat a la col·locació de la caseta.
Segon.- Aprovar les liquidació que segueix, efectuada en aplicació de l’ordenança fiscal número 11,
article sisè, punt 2, corresponents a taxes per l’ocupació de terrenys destinats a la construcció de
casetes amb finalitats comercials o industrials per l’exercici 2016:
NOM
Comercial de Festes i
Revetlles SL

ACTIVITAT
Caseta de venta de
productes pirotècnics

TARIFA

DIES

METRES

IMPORT

0,70 € m2/dia

13

2,64 x 1.88 = 4,96 m2

45,50 €

TOTAL

45,50 €

Tercer.- Notificar als interessats el present acord als efectes escaients.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

6. RECURSOS HUMANS
6.1. Aprovar el reconeixement d’un trienni a un treballador municipal
Exp.- FUNC03
Antecedents
Havent rebut la sol·licitud de 3 de maig de 2016, amb R.E. 1265 tal i com consta en l’expedient de
personal municipal FUNC03, demanant el reconeixement de l’augment del trienni corresponent a
partir del 3 d’abril de 2013.
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.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres
presents l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer el trienni corresponent al període comprès entre el 3 d’abril de 2013 al 3 d’abril
de 2016 a l’expedient FUNC03 corresponent a un treballador municipal laboral amb categoria
d’operari de serveis de l’Ajuntament de Breda.
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de l’interessat, 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 a Assessors Gestió local - empresarial SL, a fi que facin
efectiu l’esmentat acord a partir del dia 3 d’abril de 2016.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
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7. URBANISME
7.1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’urbanització d’una part del carrer Manel
de Genovart de Breda.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2016, va aprovar, entre d’altres, l’adjudicació a
la mercantil Aglomerats Girona SA de les obres d’urbanització d’una part del carrer Manel de
Genovart de Breda, per import de 73.204,11 € (60.499,26 € + 12.704,85 € d’IVA).
En data 9 de maig de 2016 s’emet informe d’aprovació del Pla de seguretat de les obres per part del
Sr. Vicenç Moya Torrebadell, arquitecte tècnic, responsable de les obres i coordinador de seguretat i
salut.
Segons l’article 7.2 del reial Decret 1629/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el pla de seguretat i salut haurà de ser
aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució
de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva
aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de l’obra d’ampliació i millora del cementiri i
magatzem municipal de Breda.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en relació a l’obra d’urbanització d’una part del carrer
Manel de Genovart de Breda.
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

7.2. Aprovar el pressupost per aixecament topogràfic per l’ocupació física de la finca cadastral
3825109DG6232N0001KZ.
Antecedents
El Ple de la Corporació de data 21 de setembre de 2015 va aprovar definitivament l’ocupació directe
de la finca cadastral núm. 3825109DG6232N0001KZ del municipi de Breda i es va facultar a l’Alcalde
de la Corporació per a dur a terme l’ocupació directe efectiva.
Per tal de dur a terme aquesta ocupació física, és necessari un aixecament topogràfic del terreny amb
representació de límits físics, edificacions i serveis.
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S’ha sol·licitat a l’enginyer tècnic en topografia Sr. Marc Antoni Casanovas i Gaspar, un pressupost
detallat dels treballs a realitzar.
El Sr. Marc Antoni Casanovas i Gaspar, en data 5 d’abril de 2016, ens va remetre el pressupost dels
treballs per un import de 484,00,-€ (400-€ + 48-€ d’IVA).
Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els treballs d’aixecament topogràfic de la finca cadastral núm.
3825109DG6232N0001KZ del municipi de Breda al Sr. Marc Antoni Casanovas Gaspar per import de
484,00,-€ (400,00-€ + 84,00-€ d’IVA) i autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el
cas, del pressupost de l’any 2016 a la partida corresponent.
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.
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria,
aquesta acta.
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