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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 12JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 20-06-2016 
Hora d’inici: 20:00 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 
Jaume Anglada Sarsanach 
Joan Antoni Frias Redondo 
 
Excusats 
Teresa Martorell Julià 
Òscar Montero Martorell 
 
Secretaria  
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 11JGL2016 (06-06-2016) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Breda per al projecte Ítaca d’atenció a la diversitat dels alumnes d’educació secundària 
obligatòria del municipi 

2.2. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Breda sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa 
rescat en l’àmbit dels vigilants municipals 

3. Donar compte 
3.1.  Donar compte de decrets d’alcaldia 

4. Hisenda 
4.1. Aprovar el pressupost per a la neteja i desinfecció de la piscina municipal 
4.2.  Aprovar la memòria valorada i autoritzar la despesa per a la millora d’instal·lacions de 

l’Escola bressol per reduir el risc de transmissió de legionel·losi 
4.3.  Sol·licitud de concessió de subvenció per a despeses de funcionament de l’Escola bressol 

municipal de Breda El petit Montseny 
4.4.  Aprovació dels pressupostos menors per contractar obres, serveis i subministraments 
4.5.  Aprovar el pressupost per a l’adquisició de material per la Guàrdia Municipal de Breda 
4.6.  Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat de la taxa per la prestació de serveis en la 

piscina municipal per l’estiu 2016 en el municipi de Breda Exp.- 1/2016 
4.7.  Aprovar factures per contractar serveis i subministrament de material 
4.8.  Contracte menor d’arrendament d’equips amb manteniment – fotocopiadora Biblioteca 
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5. Obres i urbanisme 

5.1. Aprovació de la certificació núm. 1, i factura núm. M-2016-39 presentada per l’empresa 
Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres d’urbanització d’una part del carrer Manel 
de Genovart de Breda 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda 
en sessió ordinària a les 20:00 hores del dia 20 de juny 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  11JGL2016 DE 6 DE JUNY 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 6 de juny 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 de col·laboració entre el De partament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Breda per al projecte Ítaca d’atenció a la diversit at dels alumnes d’educació secundària 
obligatòria del municipi. 

 
Antecedents 
Vist el conveni redactat pel Departament d’Ensenyament, l’objecte del qual és l’establiment dels 
termes de la col·laboració entre ambdues entitats en matèria d’atenció a la diversitat dels alumnes 
d’educació secundària obligatòria del municipi, a través del projecte. 
 
Legislació aplicable 
Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Acceptar el text del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Breda per al projecte Ítaca d’atenció a la diversitat dels alumnes d’educació 
secundària obligatòria del municipi. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
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2.2 Aprovar el conveni de col·laboració entre el De partament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Breda sobre les comunic acions realitzades mitjançant la xarxa 
rescat en l’àmbit dels vigilants municipals. 

 
Antecedents 
Vist el conveni redactat pel Departament d’Interior, l’objecte del qual és l’establiment dels termes de la 
col·laboració entre ambdues entitats sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa rescat 
en l’àmbit dels vigilants municipals. 
 
Legislació aplicable 
Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Acceptar el text del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament 
de Breda sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa rescat en l’àmbit dels vigilants 
municipals. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3. DONAR COMPTE  
 
3.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia 
 
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès 
de data del 6 al 17 de juny de 2016: 
 
NÚM DATA PROPOSTA 
2016/244 06/06/2016 Autoritzar inhumació restes mortals tomba número 3 
2016/245 06/06/2016 Requeriment activitat 
2016/246 06/06/2016 Baixes ingressos de dret públic_Gestió Tributària Consell Comarcal de la Selva 
2016/247 07/06/2016 Aprovar contractes personal Brigada Jove 2016 
2016/248 07/06/2016 Servei Gestió Tributària_Ingressos dret públic_abril 2016  
2016/249 07/06/2016 Modificació i ampliació horari laboral personal municipal 
2016/250 07/06/2016 Servei Gestió Tributària_Liquidació_abril 2016 
2016/251 07/06/2016 Concedir bonificació 20% quota taxa ESMU 
2016/252 07/06/2016 Liquidació taxa celebració matrimoni civil 
2016/253 09/06/2016 Comunitat de veïns lloguer taules i cadires 2n pagament 
2016/254 09/06/2016 Comunitat de veïns lloguer taules i cadires 1r pagament 
2016/255 09/06/2016 Incoar expedient baixa ofici padró d’habitants  
2016/256 10/06/2016 50 factures mes abril 2016, fase P 
2016/257 10/06/2016 Aprovar despesa i pagament càtering Homenatge a la Vellesa  
2016/258 13/06/2016 Exp. Urbanístic 36/2016 
2016/259 14/06/2016 Exp. Urbanístic 08/2016 
2016/260 14/06/2016 Exp. Urbanístic desfavorable 32/2016 
2016/261 14/06/2016 Exp. Urbanístic 44/2016 
2016/262 15/06/2016 Exp. Urbanístic 46/2016 
2016/263 15/06/2016 Exp. Urbanístic 48/2016 
2016/264 15/06/2016 Exp. Urbanístic 52/2016 
2016/265 15/06/2016 Requeriment documentació exp. Urbanístic 47/2016 
2016/266 15/06/2016 Convocatòria de Junta de Govern Local 12JGL200616 
2016/267 15/06/2016 Exp. Urbanístic 64/2016 
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2016/268 16/06/2016 Autoritzar canvi titularitat nínxol 467 
2016/269 17/06/2016 Delegar alcaldia Andreu Pujol 
2016/270 17/06/2016 Incoar procediment sancionador 2016-14 

 
 
4. HISENDA 
 
4.1 Aprovar el pressupost per a la neteja i desinfe cció de la piscina municipal. 
 
Antecedents 
S’ha sol·licitat a l’Associació Montsenyguilleries un pressupost per a la neteja i desinfecció de la 
piscina municipal de les següents zones: 
 

- vestidors, wc, zones comunes i entrada 
- 2 zones de filtres 
- zona de platja 

 
El pressupost que ens han fet arribar és el següent: 
 
EMPRESA CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Associació 
Montsenyguilleries 

neteja i desinfecció de la piscina municipal 3422120003 589,82,-€ (IVA inclòs) 

 
Legislació aplicable 
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs. 
 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del 
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a 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 CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Associació 
Montsenyguilleries 

neteja i desinfecció de la piscina municipal 3422120003 589,82,-€ (IVA inclòs) 

 
Segon.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
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4.2 Aprovar la memòria valorada i autoritzar la des pesa per a la millora d’instal·lacions de 
l’Escola bressol per reduir el risc de transmissió de legionel·losi 
 
Antecedents  
Dins el programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc de 
transmissió de legionel·losi, desenvolupat per DIPSALUT, a petició de l’Ajunatment de Breda, es 
realitzen accions de control i manteniment a les instal·lacions de l’Escola bressol municipal, entre 
d’altres. 
 
En la visita realitzada l’11 de novembre de 2015, pels tècnics del CECAM, com a proveïdors de 
DIPSALUT, s’han detectat una sèrie de deficiències tècniques que cal resoldre per tal de reduir el risc 
de transmissió de legionel·losi. 
 
Per tal de corregir les deficiències detectades l’enginyer tècnic assessor de l’Ajuntament de Breda ha 
redactat una memòria valorada on es descriuen les actuacions a realitzar i el pressupost de realitzar-
les: 
 
“La intervenció consistirà en les següents actuacions: 
1. Instal·lar una aixeta de purga associada a l’entrada d’aigua freda sanitària del dipòsit acumulador 
AC1, aquesta s’instal·larà a un pam per sota de l’acumulador. 
2. Es canviarà la mescladora per regular-la manualment, per tal de mantenir la temperatura de la 
vàlvula mescladora situada a la sortida dels acumuladors per sobre dels 50ºC. 
3. S’instal·larà un lector de temperatura en el circuit de retorn mitjançant sensor. També s’instal·larà 
una centraleta al quarto de caldera, en que es llegirà les dades de temperatura del circuit de 
retorn i de impulsió de l’aigua calenta sanitària, per facilitar la presa de dades de les mesures de 
control descrites en el pla d’autocontrol de legionel·la. 
4. Instal·lar aixeta de mostreig al circuit de retorn per tal de poder recollir mostres d’aigua. 
 
La valoració d’aquestes obres per corregir les deficiències detectades en el control de la salubritat de 
les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi de l’Escola Bressol Municipal, AMB IVA 
INCLÒS, puja la quantitat de 3.934,24€.” 
 
Legislació aplicable 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.   
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la memòria valorada de millora de la instal·lació d’alt risc de transmissió de 
legionel·losi a l’Escola Bressol Municipal. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa de 3.934,24€ per a l’execució dels treballs inclosos en la memòria 
valorada esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària número 323 632.00, del pressupost per 
l’exercici 2016. 
 
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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4.3 Sol·licitud de concessió de subvenció per a des peses de funcionament de l’Escola bressol 
municipal de Breda El petit Montseny 
 
Antecedents 
Al BOP de Girona núm. 103, de data 31 de maig de 2016, es publicava l’anunci d’aprovació definitiva 
de la modificació  de les bases específiques reguladores de les subvencions als ens locals gironins 
per a despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Breda és el titular de l’Escola bressol municipal de Breda El petit Montseny, 
i compleix la resta de  requisits establerts en les bases per optar a la subvenció. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Sol·licitar la concessió d’una subvenció per a despeses de funcionament de les llars d’infants 
de titularitat municipal a la Diputació de Girona. 
 
Segon.-  Realitzar la sol·licitud de la subvenció tal i com estableixen les bases específiques 
reguladores de les subvencions a despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat 
municipal i de la convocatòria del curs 2015 – 2016, en el període establert per a presentació de 
sol·licituds. 
 
Tercer.-  Donar compte als serveis comptables de la Corporació de la subvenció sol·licitada i 
posteriors resolucions per part de l’òrgan competent. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.4. Aprovació dels pressupostos menors per contrac tar obres, serveis i subministraments  
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar les següents contractacions 
d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen:  
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Bufet Mèdic SL B-55083430 Revetlla de Sant Joan 
Servei d’ambulància 3382260906 525,00,-€ Exempt d’IVA 

Pictomar SL B-17355553 Subministrament material Brigada 171 21400 1.466,77,-€ 

Happy Lúdic B-63768550 Subministrament i instal·lació  
material reparació multijoc 

171 21000 1.437,48,-€ 

Hiper Escola B-17421819 Subministrament material escola 
bressol 323 63200 1.199,97,-€ 

Vedriola 33 B-55263016 Treballs de manobre piscines 
municipals 3422120003 9.463,02,-€ 

Cal Manyà J-55157119 
Subministrament i instal·lació  
material piscina 3422120003 4.001,77,-€ 
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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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a contractar els serveis i subministraments que es relaciona 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 

Bufet Mèdic SL B-55083430 
Revetlla de Sant Joan 
Servei d’ambulància 3382260906 525,00,-€ Exempt d’IVA 

Pictomar SL B-17355553 Subministrament material Brigada 171 21400 1.466,77,-€ 

Happy Lúdic B-63768550 Subministrament i instal·lació  
material reparació multijoc 171 21000 1.437,48,-€ 

Hiper Escola B-17421819 Subministrament material escola 
bressol 323 63200 1.199,97,-€ 

Vedriola 33 B-55263016 
Treballs de manobre piscines 
municipals 3422120003 9.463,02,-€ 

Cal Manyà J-55157119 Subministrament i instal·lació  
material piscina 

3422120003 4.001,77,-€ 

 
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. 
 
 
4.5 Aprovar el pressupost per a l’adquisició de mat erial per la Guàrdia Municipal de Breda 
 
Antecedents  
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar l’adquisició següent d’acord 
amb el pressupost presentat que a continuació es detalla:  
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Peres’sports B61721643 Esprai de defensa PIEXON JPX4 

Càrrega esprai PIEXON JPX4 
Funda per esprai PIEXON JPX4 

13222199 621,88,-€ (IVA inclòs) 
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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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a l’adquisició del material que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en 
l’aplicació del pressupost de l’any 2016. 
 
EMPRESA NIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
 
Peres’sports 

 
B61721643 

Esprai de defensa PIEXON JPX4 
Càrrega esprai PIEXON JPX4 
Funda per esprai PIEXON JPX4 

13222199 621,88,-€ (IVA inclòs) 

 
Segon.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.6 Aprovar la concessió de bonificació o gratuïtat  de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal per l’estiu 2016 en el municipi d e Breda Exp.- 1/2016  
 
Antecedents  
Els punts 3 i següents de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal de Breda estableixen les bonificacions i causes de gratuïtat de la taxa 
quan es doni el cas de situacions personals i/o familiars de caire socials greus o molt greus, 
degudament acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis Bàsics d’Assistència 
Social de Breda.  
 
Vistes les sol·licituds presentades i els informes de l’SBAS s’ha valorat els expedients següents: 
 
Codi exp.  Exp. Concepte - Partida Press. 231 - 48000 Import  Bonificació  
03_001 01/2016 Abonament familiar de temporada 110,50 € 100,00% 
03_002 01/2016 Abonaments individuals infantil i adult de temporada 50,00 € 100,00% 
03_003 01/2016 Abonament familiar de temporada 70,00 € 50,00% 
03_004 01/2016 Abonaments familiar i individual jove de temporada 110,00 € 75,00% 
03_005 01/2016 Abonament familiar de temporada 110,50 € 50% 
 
Legislació aplicable  
Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 
de Breda. 
 



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

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

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar els expedients de concessió de bonificació o gratuïtat, de la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal per l’estiu 2016 en el municipi de Breda, següents: 
 
Codi exp.  Exp. Concepte - Partida Press. 231 - 48000 Import  Bonificació  A PAGAR  
03_001 01/2016 Abonament familiar de temporada 110,50 € 100,00% 0,00 
03_002 01/2016 Abonaments individuals infantil i adult de temporada 50,00 € 100,00% 0,00 
03_003 01/2016 Abonament familiar de temporada 70,00 € 50,00% 35,00 
03_004 01/2016 Abonaments familiar i individual jove de temporada 110,00 € 75,00% 27,50 
03_005 01/2016 Abonament familiar de temporada 110,50 € 50% 55,50 
 
Segon.- Notificar la present resolució als interessats de forma individual i tenint en compte el que 
disposa la Llei de Protecció de Dades Personals.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per a la gestió dels carnets i dels 
cobraments, si s’escau. 
 
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. 
 
 
4.7. Aprovar factures per contractar serveis i subm inistrament de material.  
 
Antecedents  
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha procedit a realitzar les següents contractacions que a 
continuació es detallen: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Papelquimia SAU ESA17018284 Subministrament material piscina 3422120003 1.344,88,-€ 

Hormigones Salicart SL B 62617782 Subministrament material regs i clavegueram 160 61900 962,56,-€ 

 
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. 
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les factures 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 

Papelquimia SAU ESA17018284 Subministrament material piscina 3422120003 1.344,88,-€ 

Hormigones Salicart SL B 62617782 Subministrament material regs i clavegueram 160 61900 962,56,-€ 

 
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. 
 
 
4.8 Contracte menor d’arrendament d’equips amb mant eniment – fotocopiadora Biblioteca 
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar la contractació d’una 
fotocopiadora per a la Biblioteca Municipal. 
 
Atès que l’empresa Girocopi ha presentat una oferta de lloguer d’una impresora-fotocopiadora marca 
KONICA MINOLTA, model C280. 
 
La durada del contracte es determina per 1 any i amb les següents condicions: 
 

EMPRESA NIF MODEL IMPORT LLOGUER 
MENSUAL 

PREU IMPRESSIÓ 
B/N 

PREU IMPRESSIÓ 
COLOR 

GIROCOPI,SL B17580804 KONICA MINOLTA 
C280 

 
40,00 € + IVA 

 
0,007000 euros 0,070000 euros 

 
Legislació aplicable 
L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text Refós 
de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Procedir a contractar els serveis que es relacionen a continuació:  
 

EMPRESA NIF MODEL IMPORT LLOGUER 
MENSUAL 

PREU IMPRESSIÓ 
B/N 

PREU IMPRESSIÓ 
COLOR 

GIROCOPI,SL B17580804 KONICA MINOLTA 
C280 

 
40,00 € + IVA 

 
0,007000 euros 0,070000 euros 
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Segon.-  Autoritzar les despeses en l’aplicació pressupostària 920-20600 del pressupost de despeses 
de l’exercici 2016. 
 
Tercer.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
5. OBRES I URBANISME 
 
5.1 Aprovació de la certificació núm. 1, i factura núm. M-2016-39 presentada per l’empresa 
Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres d’ur banització 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, amb CIF A17207168, 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 15 de juny de 2016, RE núm. 1688, l‘empresa Aglomerats Girona SA ha presentat la 
certificació núm. 1 i la factura amb núm. m-2016-39 amb un import de 9.377,46 € IVA inclòs. 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes 
Locals.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 1, i la factura corresponent a aquesta, la qual ascendeix a 
9.377,46 € IVA inclòs presentada per l’empresa Aglomerats Girona SA, amb CIF A17207168 i 
degudament signada pels tècnics facultatius, corresponent als treballs de les obres d’urbanització 
d’una part del carrer Manel de Genovart de Breda. 
 
Segon.- Imputar la quantia a dalt especificada a la partida número 322 609 00 del pressupost del 
2016, que disposa de crèdit adequat i suficient per assumir el seu pagament.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al contractista.  
 
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. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, 
aquesta acta.  
 
La secretària       Vist i plau, 

 L’alcalde  
 
 

Maite Pérez Vicente          Dídac Manresa Molins 
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