Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 16JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 22-08-2016
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Secretaria
Maite Pérez Vicente
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 15JGL2016 (01-08-2016)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia
3. Hisenda
3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
3.2. Aprovar pressupostos per actuacions de l’Àrea de Festes 2016.
3.3. Aprovar el pressupost de lloguer de material de llums led de Nadal
3.4. Aprovar el projecte de participació jove i dinamització de l’Espai Jove (fase I)
3.5. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció al projecte d’activitats en l’àmbit de la joventut que els
ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2016
3.6. Sol·licitud de rescissió del conveni per la ruta de senderisme cultural “El Camí” al seu pas per
Breda
3.7. Retorn d’aval presentat per l’empresa Brecubat SL per la concessió de les obres
d’enllumenat monumental del monestir de Sant Salvador de Breda.
3.8. Aprovar el contracte de prestació de serveis artístics de l’entitat u9-7kou Diables de Breda
4. Obres i Urbanisme
4.1. Aprovació del pressupost per les obres de pavimentació del carrer Manel de Genovart
4.2. Liquidació provisional de la quota final de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector
Industrial Sud”
5. Activitats
5.1. Homologació del pla d’Autoprotecció de l’activitat de trobada artística i musical Munay
Festival.

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 22 d’agost 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.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 15JGL2016 D’1 D’AGOST 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 1 d’agost 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 de l’1 al 19 d’agost de 2016:
NÚM
2016/332
2016/333
2016/334
2016/335
2016/336
2016/337
2016/338
2016/339
2016/340
2016/341
2016/342
2016/343
2016/344
2016/345
2016/346
2016/347
2016/348

DATA
01/08/2016
01/08/2016
01/08/2016
01/08/2016
01/08/2016
02/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
08/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
10/08/2016
11/08/2016
11/08/2016

2016/349
2016/350
2016/351
2016/352
2016/353
2016/354

17/08/2016
17/08/2016
17/08/2016
18/08/2016
19/08/2016
19/08/2016

PROPOSTA
Exp. Urbanístic 63/2016
Exp. Urbanístic 65/2016
Exp. Urbanístic 66/2016
Exp. Urbanístic 87/2016
Exp. Urbanístic 49/2016
Incoar expedient de baixa d’ofici del padró municipal d’habitants
Requeriment d’activitats
Factures pagades a La Caixa durant el mes de juliol de 2016
Inici exp. Sancionador en matèria de trànsit 2016_17
Exp. 6/2016 Modificació per transferència de crèdit
Aprovació projecte executiu LLO 7/2016
17 factures fase P mes de juny 2016
Autoritzar canvi titularitat nínxol número 480
Liquidacions ocupació terrenys d’ús públic amb atraccions pels dies de la Festa Major 2016
4 factures fase P mes de juliol de 2016
Declarar assumpcions de funcions de tresoreria al lloc de secretària interventora de la corporació
Liquidació OVP-2-trim-16 Factorenergia taxa aprofitament especial domini públic local a favor empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès en general
Liquidació_OVP_Festa Major 2016
Autoritzar inhumanació de restes mortals nínxol 39B
Ampliació horari laboral JCN
ADO factures finals juliol 2016
Factures pagament mes juliol 2016 fase P
Taxa aprofitament especial domini públic local empreses explotadores de serveis de subministrament
d’interès general Orange Espagne SAU OVP 2-trim-16

3. HISENDA
3.1 Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
Antecedents
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos a diversos proveïdors per la
millora i/o organització de serveis i activitats al municipi.
Els pressupostos pendents d’aprovació són:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

Brecubat SL

B17937434

Treballs aire condicionat i bomba de calor Centre
231_21300
de dia

795,74€

Pintor Pablo Godoy

40287231V

Pintar cova del drac Escola Montseny

592,90€

323_63200
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Anna Ferrer Xandri

47895171V

Fires i actuacions de promoció
5a Fira de l’Olla – 2016
Demostració Rakú

4311_2260909

544,50€
(450,00€ + 94,50€)

Publipress Media SLU

B08936643

Fires i actuacions de promoció
5a Fira de l’Olla – 2016
Publicitat Grup Godó

4311_2260909

1.827,10€
(1.510,00€
317,10€)

The Vinyl Project Team
B66752353
SL

Fires i actuacions de promoció
5a Fira de l’Olla – 2016
Subm. 2 lones promo Fira

4311_2260909

728,42€
(602,00€ + 126,42€)

Brecubat SL

B17937434

Treballs a l’Ermita de Sta. Anna

165 21000

762,26€

B17387051

Reixa zona Can Moragues

160_61900

7.574,72€

A17799099

Servei de seguretat els dies 9 i 10 de setembre.
338_2260905
Actes Festa Major

966,79€

Josep Cusachs Albó, s.l. B17699109

Programa carnets de les piscines i control d’accés.
342_62600
Impressora i lector de codis de barra.

1.202,39€

Alsina i Fill, s.c.

G17259318

Pintar poliesportiu

342_63200

1.197,90€

Germans Homs, s.l.

B65258188

Lloguer d’equip generador de corrent per a l’institut
322_60900
durant el mes de setembre

1.071,14€

Germans Homs, s.l.

B65258188

Fiança, del lloguer d’equip generador, es retornarà
a la devolució de l’equip

72,72€

Ambulàncies
Bufetmedic, s.l.

B55219760

Servei d’ambulància per a la Festa Major (8-9-10338_2260905
11 i 17 de setembre de 2016)

1.715,00€

Nasillard, sl
Federal
Vigilància
Seguretat, s.a.

i

+

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 subministraments i serveis que es relacionen a continuació i
autoritzar la despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

Brecubat SL

B17937434

Treballs aire condicionat i bomba de calor Centre
231_21300
de dia

795,74€

Pintor Pablo Godoy

40287231V

Pintar cova del drac Escola Montseny

323_63200

592,90€

Anna Ferrer Xandri

47895171V

Fires i actuacions de promoció
5a Fira de l’Olla – 2016
Demostració Rakú

4311_2260909

544,50€
(450,00€ + 94,50€)

Publipress Media SLU

B08936643

Fires i actuacions de promoció
5a Fira de l’Olla – 2016
Publicitat Grup Godó

4311_2260909

1.827,10€
(1.510,00€
317,10€)

The Vinyl Project Team
B66752353
SL

Fires i actuacions de promoció
5a Fira de l’Olla – 2016
Subm. 2 lones promo Fira

4311_2260909

728,42€
(602,00€ + 126,42€)
762,26€

Brecubat SL

B17937434

Treballs a l’Ermita de Sta. Anna

165 21000

Nasillard, sl

B17387051

Reixa zona Can Moragues

160_61900

Federal

Vigilància

i A17799099

Servei de seguretat els dies 9 i 10 de setembre. 338_2260905
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Seguretat, s.a.

Actes Festa Major

Josep Cusachs Albó, s.l. B17699109

Programa carnets de les piscines i control d’accés.
342_62600
Impressora i lector de codis de barra.

1.202,39€

Alsina i Fill, s.c.

G17259318

Pintar poliesportiu

342_63200

1.197,90€

Germans Homs, s.l.

B65258188

Lloguer d’equip generador de corrent per a l’institut
322_60900
durant el mes de setembre

1.071,14€

Germans Homs, s.l.

B65258188

Fiança, del lloguer d’equip generador, es retornarà
a la devolució de l’equip

72,72€

Ambulàncies
Bufetmedic, s.l.

B55219760

Servei d’ambulància per a la Festa Major (8-9-10338_2260905
11 i 17 de setembre de 2016)

1.715,00€

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

3.2 Aprovar pressupostos per actuacions de l’Àrea de Festes 2016
Antecedents
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar actuacions musicals el dia 10 de
setembre de 2016.
El Sr. Xevi Victori, com a representant de l’empresa Produccions Artístiques Victori SL, amb CIF B
60746591, ha presentat 1 proposta.
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.
El Sr. Àlex Pérez, com a representant de l’empresa Musicat, amb NIF 4517158H, ha presentat 1
proposta.
L’empresa ens ha fet arribar el pressupost 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

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Produccions Artístiques Victori SL

B 60746591

Holly Party

338 226.09.05

2.178,-€

Musicat

4517158H

Tram’s

338 226.09.05

968,-€
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Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

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

NIF

CONCEPTE

IMPORT

Seveled Solutions SL

B-65.801.326

Enllumenat de Nadal

4.466,90,-€

Legislació aplicable
L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de subministrament aquells que
tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, arrendament amb o sense opció de compra de
béns mobles.
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar
la prestació.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del
contracte menor de subministrament, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i
alhora l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de
l’any 2013. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura
en el Registre d’entrada municipal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2017.
EMPRESA

NIF

CONCEPTE

IMPORT

Seveled Solutions SL

B-65.801.326

Enllumenat de Nadal

4.466,90,-€

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

3.4 Aprovar el projecte de participació jove i dinamització de l’Espai Jove (fase I)
Antecedents
Des de l’Àrea de Joventut s’ha redactat el projecte titulat Participació i dinamització de l’Espai Jove
(Fase I), fruit de l’elaboració del Pla Local de Joventut (PLJ) 2016-2019 i que pretén donar resposta a
les principals necessitats de les persones joves detectades en el marc de l’actual context. Si bé la
situació de crisi socioeconòmica ha repercutit de manera clara i directa a alguns àmbits més que en
d’altres, podem observar com la realitat d’avui és totalment canviant i per tant, tant les persones, en
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aquest cas els i les joves, com els serveis s’han d’adaptar a les noves demandes, entenent que
aquestes també esdevenen oportunitats.
El projecte proposa un seguit d’intervencions a desenvolupar destinades a promoure l’activació i
implicació dels i les joves al seu territori proper i quotidià, i compta amb el recurs humà de la tècnica
compartida de joventut.
Aquest projecte s’ha definit en clau municipal i tenint en compte els recursos dels quals disposem i el
context actual. Així doncs, sota criteris d’integralitat i complementarietat, participació, transformació,
proximitat i qualitat, se’n deriva una priorització de les línies d’intervenció i una sèrie d’actuacions que
es desenvoluparan al llarg d’aquests quatre anys i que responen a uns objectius genèrics i específics
que volen abordar els temes més nuclears de la vida dels i les joves i que són:
• Esdevenir referents dels i les joves de Breda
• Impulsar la participació com a un valor positiu i identitari entre el col·lectiu jove
• Potenciar l’oferta i l’orientació formativa per complementar la trajectòria educativa del
col·lectiu jove
• Facilitar la transició laboral de les persones joves
Així doncs, aquesta fase del projecte de dinamització i participació prioritza dues línies d’intervenció,
per una banda l’obertura de l’Espai Jove, i per altra banda la creació i el suport d’un grup motor de
joves implicats en les activitats i la vida de Breda. Per aquesta segona línia, s’ha tingut en compte la
promoció d’activitats que puguin ser d’interès juvenil com a pol d’atracció i reactivació del teixit juvenil
i palanca de canvi que afavoreixi dinàmiques de cohesió i apoderament del col·lectiu jove. Aquestes
actuacions són de caire cultural, de salut, oci i formatives, planificades des d’un punt de vista
complementari i integral, i amb l’objectiu d’anar creant espai i hàbits on els joves participen,
s’impliquen, decideixen i es responsabilitzen.
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 participació jove i dinamització de l’Espai Jove (fase I).
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.5 Aprovar la sol·licitud d’una subvenció al projecte d’activitats en l’àmbit de la joventut que
els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2016
Antecedents
En data 29 de juliol de 2016 es publicava al DOGC núm. 7173 l’Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes
d’activitats en l’àmbit de la joventut que les ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla
nacional de joventut.
Per Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, publicada al DOGC 7176, de 3 d’agost de 2016, s’obria
la convocatòria per a les línies de subvenció als ens locals de menys de 20.000 habitants, amb un pla
local de joventut, per a projectes d’activitats adreçats a persones joves.
Atès que el Ple de la Corporació va aprovar el Pla local de Joventut 2016_2019, en sessió de 18 de
juliol de 2016.
Vist que es desenvolupen, tal i com estaven previstes, les activitats adreçades a joves del nostre
municipi.
Es considera oportú tramitar una sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut, pels
mitjans establerts en les bases i la convocatòria per al projecte d’activitats adreçades a persones
joves del municipi.
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Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la sol·licitud d’una subvenció a la Direcció General de Joventut, per al projecte
d’activitats adreçades a persones joves del municipi.
Segon.- Formalitzar la sol·licitud d’una subvenció a la Direcció General de Joventut, pels mitjans
establerts en les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats
en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de
joventut per a l’any 2016.
Tercer.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació la sol·licitud un cop realitzada.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.6 Sol·licitud de rescissió del conveni per la ruta de senderisme cultural “El Camí” al seu pas
per Breda
Antecedents
El dia 11 d’octubre de 2006 es va signar el conveni per a la realització i implantació del tram del camí
del Montseny: Vallès Oriental – Selva – Osona, per part dels municipis de Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Riells, Arbúcies, Viladrau, Vic i Breda, amb
una durada de 4 anys.
En data 19 de desembre de 2006 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda
i l’associació Pas: Serveis de Participació i Sostenibilitat – Amics del Camí, amb l’objectiu de dur a
terme les tasques necessàries per al manteniment del tram del Montseny del CAMÍ, com a ruta
nacional. El conveni signat establia l’aportació de la quantitat de 2.500,00€ anuals
En sessió de 20 de febrer de 2012, es va donar compte a la Junta de Govern Local de l’aprovació de
la renovació del conveni de manteniment i promoció del tram del CAMÍ que correspon al terme de
Breda, amb l’associació Pas: Serveis de Participació i Sostenibilitat - Amics del Camí, amb CIF G63788996, i alhora s’autoritzava la despesa anual de 600 euros més IVA, com aportació municipal a
l’Associació.
El conveni té una durada de quatre anys i la renovació és automàtica sempre i quan no es sol·liciti per
escrit la seva rescissió.
Legislació aplicable
D’acord amb el que disposa l’article 25.2 lletra d) de la Llei 7/1985 de 5 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els municipis exerciran, en tot cas, competències en matèria de conservació de
camins i vies rurals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la rescissió de conveni per la ruta de senderisme cultural “El Camí” al seu pas per
Breda.
Segon.- Notificar el present acord al PAS: Serveis de Participació i Sostenibilitat – Amics del Camí,
pel seu coneixement i als efectes pertinents.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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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.

3.7 Retorn d’aval presentat per l’empresa Brecubat SL per la concessió de les obres
d’enllumenat monumental del monestir de Sant Salvador de Breda
Antecedents
En data 30 de maig de 2011, la mercantil Brecubat SL amb CIF B17937434, fa entrega de la garantia
de 3.819,42 € en concepte d’aval, com adjudicatària de les obres d’enllumenat monumental del
monestir de Sant Salvador de Breda.
En data 12 d’agost de 2013, es va signar l’acta de recepció de l’obra i s’inicia el termini de garantia de
3 anys establert en el contracte d’obres.
Vist que en data 3 d’agost de 2016 RE núm. 2087, el Sr. Ramon Cuní Batlle, en representació de
Brecubat SL, sol·licita la devolució d’aquest aval un cop transcorregut aquest termini.
Vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic assessor extern, Sr. Xavi Serra Serinyà de data 22 d’agost
de 2016.
Legislació aplicable
D’acord amb l’article 102 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la garantia definitiva es pot retornar a
l’interessat.
D’acord amb l’article 65.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es disposa que la devolució de la
garantía definitiva serà comunicat a l’entitat de crèdit que elabora l’aval o altre garantía.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Retornar la garantia de 3.819,42 € presentada per l’empresa Brecubat SL com a garantia de
les obres d’enllumenat monumental del monestir de Sant Salvador de Breda.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als serveis comptables.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

3.8. Aprovar el contracte de prestació de serveis artístics de l’entitat u9-7kou Diables de Breda
Antecedents
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst, durant la Festa Major 2016, la celebració del
Correfoc el dia 10 de setembre, a dos quarts de deu del vespre, pels carrers del centre de la Vila.
El representant de l’entitat, Arnau Coll Banchs, amb DNI 77922132H, ha presentat una proposta per a
l’actuació de l’entitat U9-7kou, Diables de Breda, amb CIF G17426040, amb un cost total de 2.000€.
Legislació aplicable
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la
consideració de privats.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat,
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es
regeixen per el dret privat.
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any
2016. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el
Registre d’entrada municipal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la contractació de l’entitat U9-7kou Diables de Breda, amb CIF G17426040, per a la
celebració del correfoc el dia 10 de setembre, a dos quarts de deu del vespre, pels carrers del centre
de la Vila.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-2260905 del
pressupost per l’exercici 2016 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 2.000€.
Tercer.- Notificar la present resolució i enviar contracte a retornar signat, al representant de l’entitat,
Arnau Coll Banchs, amb DNI 77922132H i domicili al c/ Sant Iscle, 38 – 17400 Breda.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4. OBRES I URBANISME
4.1 Aprovació del pressupost per les obres de pavimentació del carrer Manel de Genovart
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.
Un cop iniciades les obres, s’ha observat la necessitat de procedir a la pavimentació de la resta del
carrer fins al carrer Josep Aragay, una actuació que no formava part del projecte inicial.
Vist el pressupost presentat per Aglomerats Girona SA per dur a terme aquesta obra per un import de
5.625,52 euros (4.649,19 € i 976,33 € 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.
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L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis de la mercantil Aglomerats Girona SA, amb CIF A17207168
per les obres de pavimentació de part del carrer Manel de Genovart fins al carrer Josep Aragay, per
un import de 5.625,52 euros (4.649,19 € i 976,33 € d’IVA).
Segon.- Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 322-609.00
del pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Donar compte del present acord a l’interessat, pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.2 Liquidació provisional de la tercera quota de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector
Industrial Sud”.
Antecedents
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 23 de juliol de 2013, va aprovar definitivament
el Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud”, supeditant-ne la
publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós.
En data 4 de novembre de 2013 per acord de Junta de Govern i per tal de seguir amb el
desenvolupament del sector, és va procedir a la contractació de:
- La redacció del Projecte de Reparcel·lació per un import de 17.000,00,-€ i 3.270 € en
concepte de IVA, total de 20.570 euros .
- La realització de l’estudi geotècnic del Projecte d’Urbanització per un import de 2.675,83,-€ i
561.92 € en concepte de IVA, total de 3.237,75 euros.
- La redacció del Projecte d’Urbanització per un import de 17.480,00,-€ i 3.670,8 € en
concepte de IVA, total de 21.150,80 euros.
En data 11 de febrer de 2014 es va sol·licitar l’anotació de l’afecció al procés reparcel·latori de les
finques incloses en l’àmbit d’actuació UA-16 i l’emissió del corresponent certificat de domini i
càrregues de les mateixes. En data 22 d’abril de 2014 es registra la factura del registre de la Propietat
de Santa Coloma de Farners per un import de 1.301,73 euros.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 11 de febrer de 2014, va donar conformitat al
Text Refós del Pla de Millora Urbana UA 16 Sector Industrial Sud i va fer la publicació de l’aprovació
definitiva al DOGC núm. 6594 de 1 d’abril de 2014.
D’acord amb l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries
comprenen, entre d’altres, els conceptes següents:
-

El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels
projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
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-

Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels acords
i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.

Les despeses sumen un total de 46.260,28 euros, que es repartiran entre els propietaris en tres
quotes, una inicial del 20% i dos del 40%.
Per Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2014, es va aprovar la liquidació de la primera quota,
corresponent al 20% del total de l’import.
Per Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar la liquidació de la segona
quota, corresponent al 40% del total de l’import.
Per Junta de Govern de data 22 de maig de 2015, es va aprovar definitivament el projecte
d’urbanització i el projecte de reparcel·lació de la UA 16 “Sector Industrial Sud”, en el que
s’estableixen els nous percentatges regularitzats dels propietaris un cop indemnitzats els propietaris
que no participen a l’adjudicació.
El 40% corresponent a la tercera quota es procedirà a liquidar segons els nous percentatges
regularitzats:

QUOTES PR, PU, GEOTECNIC,
CERTIFICATS REGISTRE UA16
(09/06/2014)
MARIA CARME SERRABOU
MUNT PROM
JOSEP BUIXALLEU
MARIA ROSA SARSANACH
BAYES
JOSEP MARIA CANALETA MAS
MARIA VALLS MUNTANER
JOSEP BADIA VILA
SERALSI
HOHNER
JOSEP VIURA GINESTA
BREDA ESTIL
DIVERSOS PROPIETARIS

FINCA
RESULTANT
---%i1, i2, i3, i4,
i5
i6

TOTALS

TOTAL
IMPORT
PAGAR/RETORNA
DEFINITIU
R
0,00 €
-197,07 €

6.403,35 €
3.419,56 €

17,1800%
14,8392%

7.947,52 €
6.864,66 €

1.544,17 €
3.445,10 €
1.363,80 €
1.276,23 €
1.514,65 €
-544,02 €
1.561,42 €
3.020,01 €
-427,44 €
651,48 €

18.506,89 €

23,0700%
12,3200%

IMPORT
INICIAL
328,45 €
10.672,25
€
5.699,27 €

i7
i8
i9
---i10
i11
---%i1, iv2

4,5200%
4,2000%
5,0200%
1,9600%
5,4400%
12,4300%
1,5400%
9,7600%

2.090,96 €
1.942,93 €
2.322,27 €
906,70 €
2.516,56 €
5.750,15 €
712,41 €
4.515,00 €

1.254,58 €
5,6601%
1.165,76 €
5,2788%
1.393,36 €
6,2862%
544,02 € INDEMNITZ.
1.509,94 €
6,6393%
3.450,09 €
13,9863%
427,44 € INDEMNITZ.
2.709,00 €
7,2643%

iv1

19,0200%
99,9900%

8.798,71 €
46.255,65
€

5.279,22 €
27.753,39
€

100,0000%

2.618,38 €
2.441,99 €
2.908,01 €
0,00 €
3.071,36 €
6.470,10 €
0,00 €
3.360,49 €
10.577,78
€
46.260,28
€

8,2100%
8,2100%
8,2100%

722,37 €
722,37 €
722,37 €

433,42 €
433,42 €
433,42 €

8,2100%
8,2100%
8,2100%

868,44 €
868,44 €
868,44 €

435,01 €
435,01 €
435,01 €

9,2400%

813,00 €

487,80 €

9,2400%

977,39 €

489,59 €

13,3600%
6,1600%
6,1600%
12,3200%
6,5700%
5,1300%
9,2400%
7,1900%
100,0000
%

1.175,51 €
542,00 €
542,00 €
1.084,00 €
578,07 €
451,37 €
813,00 €
632,63 €

705,30 €
325,20 €
325,20 €
650,40 €
346,84 €
270,82 €
487,80 €
379,58 €

13,3600%
6,1600%
6,1600%
12,3200%
6,5700%
5,1300%
9,2400%
7,1900%

707,89 €
326,39 €
326,39 €
652,78 €
348,12 €
271,82 €
489,59 €
380,97 €

8.798,71 €

5.279,22 €

100,0000%

1.413,19 €
651,59 €
651,59 €
1.303,18 €
694,96 €
542,64 €
977,39 €
760,54 €
10.577,78
€

TOTALS
DIVERSOS PROPIETARIS
JORDI PLANAS AULADELL
JORDI PLANAS AULADELL
MARC PLA GRILLO
MARIA ROSA SARSANACH
BAYES
MARIA ROSA SARSANACH
BAYES
ETERLA
ETERLA
ETERLA
ANGELA MAS PAGES
ANNA MARIA PLA MAS
BREDA ESTIL
ANNA MARIA PLA MAS

%
PROPIETA
T INICIAL
0,7100%

TOTAL
LIQUIDAT
(JGL
9/06/14 i % PROPIETAT
JGL
REGULARITZA
15/12/14)
T
197,07 € INDEMNITZ.

iv 1-1
iv 1-2
iv 1-3

iv 1-4
iv 1-5
iv 1-6
iv 1-7
iv 1-8
iv 1-9
iv 1-10
iv 1-11

22,8658%
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Legislació aplicable
— Els articles 119, 120, 122 i 139 a 141 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
— Els articles 149 i 180 a 182 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme
— L’article 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
— L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde, de
conformitat amb els articles 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la tercera quota d’urbanització per les despeses previstes per la redacció del
projecte de reparcel·lació, l’estudi geotècnic del projecte d’urbanització, el projecte d’urbanització i les
despeses de registre segons consta en els antecedents i d’acord amb l’article 181.1 del Decret
305/2006 de 18 de juliol, i que han de satisfer els propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística
denominat UA 16 sector industrial sud, en proporció a la superfície de les finques, d’acord amb el que
preveu el projecte de reparcel·lació. Aquest repartiment es distribueix segons el quadre annex
següent:

QUOTES PR, PU, GEOTECNIC,
CERTIFICATS REGISTRE UA16
(09/06/2014)
MARIA CARME SERRABOU
MUNT PROM
JOSEP BUIXALLEU
MARIA ROSA SARSANACH
BAYES
JOSEP MARIA CANALETA MAS
MARIA VALLS MUNTANER
JOSEP BADIA VILA
SERALSI
HOHNER
JOSEP VIURA GINESTA
BREDA ESTIL
DIVERSOS PROPIETARIS

FINCA
RESULTANT
---%i1, i2, i3, i4,
i5
i6

TOTAL
IMPORT
PAGAR/RETORNA
DEFINITIU
R
0,00 €
-197,07 €

6.403,35 €
3.419,56 €

17,1800%
14,8392%

7.947,52 €
6.864,66 €

1.544,17 €
3.445,10 €
1.363,80 €
1.276,23 €
1.514,65 €
-544,02 €
1.561,42 €
3.020,01 €
-427,44 €
651,48 €

18.506,89 €

23,0700%
12,3200%

IMPORT
INICIAL
328,45 €
10.672,25
€
5.699,27 €

i7
i8
i9
---i10
i11
---%i1, iv2

4,5200%
4,2000%
5,0200%
1,9600%
5,4400%
12,4300%
1,5400%
9,7600%

2.090,96 €
1.942,93 €
2.322,27 €
906,70 €
2.516,56 €
5.750,15 €
712,41 €
4.515,00 €

1.254,58 €
5,6601%
1.165,76 €
5,2788%
1.393,36 €
6,2862%
544,02 € INDEMNITZ.
1.509,94 €
6,6393%
3.450,09 €
13,9863%
427,44 € INDEMNITZ.
2.709,00 €
7,2643%

iv1

19,0200%
99,9900%

8.798,71 €
46.255,65
€

5.279,22 €
27.753,39
€

100,0000%

2.618,38 €
2.441,99 €
2.908,01 €
0,00 €
3.071,36 €
6.470,10 €
0,00 €
3.360,49 €
10.577,78
€
46.260,28
€

8,2100%
8,2100%
8,2100%

722,37 €
722,37 €
722,37 €

433,42 €
433,42 €
433,42 €

8,2100%
8,2100%
8,2100%

868,44 €
868,44 €
868,44 €

435,01 €
435,01 €
435,01 €

9,2400%

813,00 €

487,80 €

9,2400%

977,39 €

489,59 €

13,3600%
6,1600%
6,1600%
12,3200%

1.175,51 €
542,00 €
542,00 €
1.084,00 €

705,30 €
325,20 €
325,20 €
650,40 €

13,3600%
6,1600%
6,1600%
12,3200%

1.413,19 €
651,59 €
651,59 €
1.303,18 €

707,89 €
326,39 €
326,39 €
652,78 €

TOTALS
DIVERSOS PROPIETARIS
JORDI PLANAS AULADELL
JORDI PLANAS AULADELL
MARC PLA GRILLO
MARIA ROSA SARSANACH
BAYES
MARIA ROSA SARSANACH
BAYES
ETERLA
ETERLA
ETERLA

%
PROPIETA
T INICIAL
0,7100%

TOTAL
LIQUIDAT
(JGL
9/06/14 i % PROPIETAT
JGL
REGULARITZA
15/12/14)
T
197,07 € INDEMNITZ.

iv 1-1
iv 1-2
iv 1-3

iv 1-4
iv 1-5
iv 1-6
iv 1-7

22,8658%
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ANGELA MAS PAGES
ANNA MARIA PLA MAS
BREDA ESTIL
ANNA MARIA PLA MAS
TOTALS

iv 1-8
iv 1-9
iv 1-10
iv 1-11

6,5700%
5,1300%
9,2400%
7,1900%
100,0000
%

578,07 €
451,37 €
813,00 €
632,63 €

346,84 €
270,82 €
487,80 €
379,58 €

6,5700%
5,1300%
9,2400%
7,1900%

8.798,71 €

5.279,22 €

100,0000%

694,96 €
542,64 €
977,39 €
760,54 €
10.577,78
€

348,12 €
271,82 €
489,59 €
380,97 €
5.298,56 €

Segon.- Requerir als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat UA 16 sector industrial
sud, per a que procedeixin a ingressar les quantitats que s’indiquen al punt primer en els números de
compte que s’identifiquin en la notificació del present acord.
Tercer.- Advertir que transcorregut el termini fixat en la notificació, es procedirà a l’exacció de les
quotes per la via de constrenyiment.
Quart.- Que es notifiqui el present acord als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

5. ACTIVITATS
5.1 Homologació del pla d’Autoprotecció de l’activitat de trobada artística i musical Munay
Festival.
Antecedents
En data 1 d’agost de 2016 i per Registre 1-2016-002075-2 es publica a la plataforma HERMES, el Pla
d’Autoprotecció de l’activitat de trobada artística i musical Munay Festival. Aquest Pla està signat pel
tècnic acreditat José Antonio Lobeto Sampedro.
Atès que es tracta d’una activitat de les relacionades al Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, a l’Annex I, epígraf B, apartat f): altres Activitats en espais delimitats,
aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 persones i
inferior a 5.000 persones.
Vist l’informe de l’Enginyer Assessor de l’ajuntament de Breda de data 11 d’agost de 2016 que
literalment diu:
“Aquest pla ha estat publicat a la plataforma HERMES pel Sr. José Antonio Lobeto Sampedro, com a
representant de l’Associació Juvenil Munay amb CIF G55271209 a efectes de publicar el PAU a la
plataforma HERMES, d’acord amb la documentació que presenta. Aquest pla està signat pel tècnic
acreditat José Antonio Lobeto Sampedro.
El pla es presenta en format digital a través de la plataforma Hermes. Està estructurat formalment en
una introducció i quatre capítols que segueixen, en general, l’índex d’un pla d’autoprotecció segons
l’annex II del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Finalment disposa de 4
annexes.
Analitzat el contingut dels documents presentats, i atès que entenem que l’activitat de referència
complirà la normativa especifica de seguretat contra incendis, d’acord amb la seva legislació aplicable
un cop executades les mesures correctores proposades, atès que el pla d’autoprotecció d’aquesta
activitat compleix formalment amb el que especifiquen els índex esmentats, i respon bé al seus
continguts, i atès que és un pla ben elaborat, proposo que el pla d’autoprotecció de referència sigui
homologat per la Junta de Govern amb les següents consideracions:
- Caldrà que el titular de l’activitat disposi del certificat de solidesa estructural dels escenaris.
- D’acord amb l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, per a activitats fins a 2.500 persones d’aforament
autoritzat, la quantia mínima de capital assegurat serà de 1.600.000€.
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- D’acord amb l’article 47 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, l’activitat disposarà de 13 cabines, sent dues d’elles
adaptades per discapacitats.
- Es disposarà d’una franja de 25m d’amplada separant zones edificades limítrofes o interiors a àrees
forestals de les zones forestals, lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea
forestal així com un camí perimetral de 5m que podrà incloure la citada franja.
- Abans d’implantar l’activitat caldrà establir les persones concretes que formaran part dels equips
d’emergència: titular i suplent de cap d’intervenció, titular i suplent de cap de primers auxilis, etc.
- La comunicació d’una emergència no s’hauria de realitzar al CECAT al no tractar-se d’un PAU de
caràcter autonòmic.
- En cas de comunicar una emergència a l’Ajuntament de Breda, caldrà comunicar-ho posant-se en
contacta amb la Guàrdia Municipal, 972 870 252.
- A l’Annex I del PAU hi ha el directori de comunicacions. En el llistat de telèfons externs
d’emergència s’indica com a referència la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Manresa. Caldrà
tenir en compte que la Comissaria de Mossos d’Esquadra més propera és la de Santa Coloma de
Farners, tal com s’indica en la resta d’apartats del PAU, on el seu telèfon és 972 18 16 75.”
Atès que d’acord amb l’article 23.e) del Decret 30/2015 de 3 de març, la homologació del pla
d’Autoprotecció per la Comissió de protecció civil municipal o l’òrgan en el qual es delegui es farà en
base a l’informe del tècnic de l’Ajuntament.
Atès que d’acord amb l’article 23.g) del Decret 30/2015 de 3 de març, el municipi ha d’enviar el Pla
homologat a través del registre previst a l’article 4.1.e), a la direcció general competent en matèria de
protecció civil, junt amb les dades sobre l’anàlisi del risc i altres aplicables a la gestió de les
emergències, d’acord amb l’apartat 3 de l’annex IV, abans de l’inici de l’activitat.
Legislació aplicable
Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’activitat de trobada artística i musical Munay Festival
d’acord amb l’informe de l’Enginyer Assessor de l’Ajuntament de Breda de data 11 d’agost de 2016
amb els següents requeriments:
- Caldrà que el titular de l’activitat disposi del certificat de solidesa estructural dels escenaris.
- D’acord amb l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, per a activitats fins a 2.500 persones d’aforament
autoritzat, la quantia mínima de capital assegurat serà de 1.600.000€.
- D’acord amb l’article 47 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, l’activitat disposarà de 13 cabines, sent dues
d’elles adaptades per discapacitats.
- Es disposarà d’una franja de 25m d’amplada separant zones edificades limítrofes o interiors
a àrees forestals de les zones forestals, lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un
incendi de l’àrea forestal així com un camí perimetral de 5m que podrà incloure la citada
franja.
- Abans d’implantar l’activitat caldrà establir les persones concretes que formaran part dels
equips d’emergència: titular i suplent de cap d’intervenció, titular i suplent de cap de primers
auxilis, etc.
- La comunicació d’una emergència no s’hauria de realitzar al CECAT al no tractar-se d’un
PAU de caràcter autonòmic.
- En cas de comunicar una emergència a l’Ajuntament de Breda, caldrà comunicar-ho posantse en contacta amb la Guàrdia Municipal, 972 870 252.
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- A l’Annex I del PAU hi ha el directori de comunicacions. En el llistat de telèfons externs
d’emergència s’indica com a referència la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Manresa.
Caldrà tenir en compte que la Comissaria de Mossos d’Esquadra més propera és la de Santa
Coloma de Farners, tal com s’indica en la resta d’apartats del PAU, on el seu telèfon és 972
18 16 75.
Segon.- Notificar la homologació del Pla d’autoprotecció als representants de l’Associació Juvenil
Munay i al tècnic acreditat redactor del Pla.
Tercer.- Enviar el Pla homologat a través de la plataforma HERMES.
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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