Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 17JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 19-09-2016
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
Judit Cortada Esteve
Teresa Martorell Julià
Óscar Montero Martorell
Excusen assistència
Jaume Anglada i Sarsanac
Joan Antoni Frias Redondo
Secretaria
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 16JGL2016 (22-08-2016)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1 Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per la
delegació de les competències en matèria sancionadora de residus.
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia
4. Hisenda
4.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
4.2. Aprovar factures de subministraments i serveis
4.3. Autoritzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pm 07 de Suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut 2016, desenvolupat per Dipsalut
4.4. Aprovar la delegació al Consell Comarcal de la Selva la tramitació i posterior execució de la
convocatòria d’ajuts sobre la prevenció de residus TES/1769/2016
4.5. Aprovar la delegació al Consell Comarcal de la Selva la tramitació i posterior execució de la
convocatòria d’ajuts sobre la fracció orgànica TES/1770/2016
4.6. Rectificació d’aplicació pressupostària
4.7. Aprovar la factura de tasques de remodelació del Museu Municipal Josep Aragay
4.8. Suplement contracte menor obres pavimentació
4.9. Aprovació nou aval presentat per l’empresa Escorxador de Breda SL per les responsabilitats
com a concessionària de l’escorxador municipal de Breda
5. Recursos humans
5.1. Modificació d’horari de treball per necessitats del servei i sense modificació de la jornada
laboral anual del lloc de treball de bibliotecari/a - arxiver/a.
5.2. Reconeixement trienni d’una treballadora municipal
6. Obres i Urbanisme
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6.1. Aprovació de la certificació núm. 2 i factura núm. M-2016-40 presentada per l’empresa
Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres d’urbanització d’una part del carrer Manel
de Genovart de Breda
6.2. Rectificar propietari finca resultant Iv 1-11 de la liquidació provisional de la tercera quota
d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”

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 19 de setembre 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 16JGL2016 D’22 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 22 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. ASSUMPTES DELEGATS DE PLE
2.1. Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per la
delegació de les competències en matèria sancionadora de residus.
Antecedents
Vist el conveni redactat pel Consell Comarcal de la Selva, l’objecte del qual és l’establiment dels
termes de la col·laboració entre ambdues entitats per la de delegació de les competències en matèria
sancionadora de residus.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar el text del Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda
per la delegació de les competències en matèria sancionadora de residus.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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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 22 d’agost al 16 de setembre de 2016:
NÚM
2016/355
2016/356
2016/357
2016/358
2016/359
2016/360
2016/361
2016/362
2016/363
2016/364
2016/365
2016/366
2016/367
2016/368
2016/369
2016/370
2016/371
2016/372
2016/373
2016/374
2016/375
2016/376
2016/377
2016/378
2016/379
2016/380
2016/381
2016/382
2016/383
2016/384
2016/385
2016/386
2016/387
2016/388
2016/389
2016/390
2016/391
2016/392
2016/393
2016/394
2016/395
2016/396
2016/397
2016/398
2016/399
2016/400
2016/401
2016/402
2016/403
2016/404
2016/405

DATA
22/08/2016
23/08/2016
23/08/2016
23/08/2016
24/08/2016
25/08/2016
26/08/2016
26/08/2016
26/08/2016
30/08/2016
30/08/2016
30/08/2016
30/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
06/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
16/09/2016

PROPOSTA
Convocatòria Comissió Especial de Comptes
Gestió Tributària_Ingressos dret públic juny – jul. 2016
Gestió Tributària_Liquidació juny – jul. 2016
Atorgar concessió nínxol 251A
Pagament Col·laboració econòmica Ass. Vol Protecció Civil Breda
Compra bidó escuma per acte de Festa Major
Lloguer vehicle GM de l’1 al 12 de setembre
Pagament nòmines agost treballadors i regidors
Pagament tècnics agost
ADO factures agost 2016
Liquidació OVP firaires Festa Major 2016
Llicència activitat Munay Festival
Noves funcions auxiliar administratiu
Autoritzar canvi titularitat nínxol 263
Factures carregades La Caixa mes agost
Pagament conveni UBIC
Aprovació pressupostos
Fase P factures finals juliol
Pagament despeses Diada Jove
Llicència activitat 5/2016
Autoritzacions altes i baixes OVP Festa Major 2016 (4)
Llicència activitat 6/2016
Autoritzar canvi titularitat nínxol 134
Autorització alta OVP atraccions Festa Major 2016 (5)
Inici exp. Sancionador matèria trànsit 2016_19
Inici exp. Sancionador matèria trànsit 2016_18
Incoar expedient sancionador 2016 0029347
Mesa Contractació Obra Pública exec i explo obres constr tanatori i redacció projecte
Pagament despesa ampliació trifàsica subministrament elèctric fira atraccions Festa Major
Pagament nòmines recepcionistes mes de setembre
Exp. Urbanístic 50/2016
Conformitat indemnització robatori sistema rec piscines
Pagament nòmina mes de juny treballadora municipal
Exp. Urbanístic 53/2016
Autorització OVP BRAM Creperia
Exp. Urbanístic 60/2016
Convocatòria JGL 17/2016 19/09/2016
Exp. Urbanístic 67/2016
Exp. Urbanístic 68/2016
Exp. Urbanístic 69/2016
Pagament despeses acte “Country” Festa Major
Exp. Urbanístic 70/2016
Acceptar factures pendents justificar Campionat botifarra Festa Major
Gestió tributària_baixes drets públics_ jun-16
Exp. Urbanístic 71/2016
Exp. Urbanístic 72/2016
Incoar exp. Sancionador 2016/0016716
Incoar exp. Sancionador 2016/0024490
Aprovació pressupost Cantalozella edició fullets Fira de l’Olla 2016
Autoritzar desballestament vehicles
Fase P Factures
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4. HISENDA
4.1. 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

Brecubat

B17937434 Treballs avaria general quadre de distribució Sector Pol. Ind.

CONCEPTE

PARTIDA
165 21000

IMPORT
1.596,86,-€

Brecubat

Treballs avaria general quadre de distribució Sector C/ A.
B17937434
Massaguer

165 21000

1.604,19,-€

Brecubat

B17937434 Treballs enllumenat públic pl. Bassa del Molí

165 21000

1.022,97,-€

Happy Lúdic

B63768550 Gronxadors Pl. Cal catxo

171 62500

2.841,08,-€

Happy Lúdic

B63768550 Tanca parc mitja rotonda

171 62500

2.446,98,-€

Fugarolas Clemente,
Pere

77908922X Lloguer equips de so i llums Festa Major

338 2260905

6.897,00€

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

Brecubat

B17937434

Treballs avaria general quadre de distribució Sector
Pol. Ind.

PARTIDA

IMPORT

165 21000

1.596,86,-€

Brecubat

B17937434

Treballs avaria general quadre de distribució Sector
C/ A. Massaguer

165 21000

1.604,19,-€

Brecubat

B17937434

Treballs enllumenat públic pl. Bassa del Molí

165 21000

1.022,97,-€

Happy Lúdic

B63768550

Gronxadors Pl. Cal catxo

171 62500

2.841,08,-€

Happy Lúdic

B63768550

Tanca parc mitja rotonda

171 62500

2.446,98,-€

Fugarolas Clemente,
Pere

77908922X

Lloguer equips de so i llums Festa Major

338 2260905

6.897,00€

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.
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4.2. Aprovar factures de subministrament i serveis
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

Vedriola 33

B55263016

Canviar graons i remats jardineres Pl. Convent

171 21000

El Romaní de Breda

B17778259

Càtering esmorzar motos

338 2260905

990,99€

J. Costa Grèbol

40312370V

Botifarrada i hamburgueses Festa Major

338 2260905

1.181,11€

1.246,17€

Joan Durbau

77903290J

Treballs reparació paviment cementiri

164 21200

3.085,50€

La Bonita SCCL

F65667883

Espectacle Minner Michael Festa Major

338 2260905

968,00€

Càrniques Reixach, s.l.

B17322587

Fact. 4930 Botifarres i hamburgueses actes
Festa Major

338 2260905

1.284,59€

Bohils Viñals, Pere

40289919Z

Fact. 16027 Arranjament de camins

1532 21000

2.372,8€

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.- Aprovar 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 IMPORT

Vedriola 33

B55263016

Canviar graons i remats jardineres Pl. Convent

171 21000

El Romaní de Breda

B17778259

Càtering esmorzar motos

338 2260905

990,99€

J. Coata Grèbol

40312370V

Botifarrada i hamburgueses Festa Major

338 2260905

1.181,11€

Joan Durbau

77903290J

Treballs reparació paviment cementiri

164 21200

3.085,50€

La Bonita SCCL

F65667883

Espectacle Minner Michael Festa Major

338 2260905

968,00€

Càrniques Reixach, s.l.

B17322587

Fact. 4930 Botifarres i hamburgueses actes
Festa Major

338 2260905

1.284,59€

Bohils Viñals, Pere

40289919Z

Fact. 16027 Arranjament de camins

1532 21000

2.372,81€

1.246,17€

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.

4.3 Autoritzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pm 07 de Suport econòmic per a la
realització d’activitats de promoció de la salut 2016, desenvolupat per Dipsalut
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Antecedents
Al BOP de Girona núm. 151, de 9 d’agost de 2016, es publicaven les bases específiques reguladores
als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut
(Pm07).
Al BOP de Girona núm. 156, de 17 d’agost de 2016, es publicava la convocatòria de les subvencions
esmentades.
Tal i com estableixen, tant les bases com la convocatòria, l’objecte del programa és la promoció de la
salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i
donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar
el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals,
ambientals, socials i econòmics).
En aquest sentit Dipsalut concedeix ajuts econòmics als ajuntaments de la demarcació de Girona que
hagin realitzat en l’àmbit municipal activitats de promoció de la salut, entre l’1 d’octubre de 2015 i el
30 de setembre de 2016.
Atès que durant el curs 2015 – 2016 s’ha desenvolupat, per part d’El taller de Breda, el servei
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i d’animació sociocultural, als Centre de Serveis
Municipal, es considera oportú sol·licitar un ajut econòmic a Dipsalut per aquesta activitat.
Legislació aplicable
Article 15 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
Article 10 dels Estatuts de Dipsalut
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’inclusió al programa Pm 07 de Suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut 2016, desenvolupat per Dipsalut.
Segon.- Formalitzar la sol·licitud d’inclusió al programa Pm 07 de Suport econòmic per a la realització
d’activitats de promoció de la salut 2016 segons estableixen les bases específiques reguladores i la
convocatòria, publicades al BOPG, sol·licitant un màxim del 80% de la despesa realitzada, és a dir
9.600,00€, dels 12.000,00€ totals.
Tercer.- Comunicar la subvenció sol·licitada als serveis comptables de la Corporació un cop realitzat
el tràmit, pel seu coneixement i als efectes pertinents.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.4 Aprovar la delegació al Consell Comarcal de la Selva la tramitació i posterior execució de la
convocatòria d’ajuts sobre la prevenció de residus TES/1769/2016
Antecedents
L’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts sobre la
prevenció de residus TES/1769/2016 amb termini de presentació el 15 de setembre.
D’altra banda, el Consell Comarcal de la Selva ha presentat a l’Ajuntament una proposta de
sol·licitud conjunta, amb registre de sortida telemàtic 12/8/2016, consistent en:
“Destinar la sol·licitud a l’àmbit de la reutilització i començar aquest nou programa a les deixalleries
municipals, moltes de les quals no disposen de cap sistema d’emmagatzematge d’articles en bon
estat o no està prou ben equipat. Així la Setmana de la Prevenció de Residus 2017 es destinaria a
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anunciar aquesta nova prestació de la deixalleria i la reutilització en general, i es començarien a
equipar les instal·lacions en base a l’import atorgat”
En el cas de Breda, l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal ha estimat una aportació
aproximada de 125,00€ per part del municipi per cobrir la part no subvencionada.
Legislació aplicable
Programa General de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)
Convocatòria d’ajuts sobre la prevenció de residus TES/1769/2016
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal, la tramitació i posterior execució de la Convocatòria d’ajuts
sobre la prevenció de residus TES/1769/2016
Segon.- Encetar l’estudi municipal per a la implantació de la gestió de residus reutilitzables, el qual ha
d’incloure el model de gestió escollit i l’impacte econòmic que pot tenir sobre el servei actual.
Tercer.- Aprovar el compromís d’aquest Ajuntament de finançar la part del pressupost de les
actuacions que la subvenció no cobreixi, per a l’exercici 2017.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.5 Aprovar la delegació al Consell Comarcal de la Selva la tramitació i posterior execució de la
convocatòria d’ajuts sobre la fracció orgànica TES/1770/2016
Antecedents
L’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts sobre la fracció
orgànica TES/1770/2016 amb termini de presentació 30 de setembre.
D’altra banda, el Consell Comarcal de la Selva ha presentat a l’ajuntament una proposta de sol·licitud
conjunta, amb registre de sortida telemàtic 12/8/2016, consistent en:
“Tenint en compte la conveniència de redreçar els serveis de recollida de FORM que, en general es
troben en retrocés a tota la comarca, s’aconsella sol·licitar el finançament d’una diagnosi que permeti
millorar els sistemes i fomentar la participació ciutadana; permetent definir i desenvolupar amb major
èxit el fons que el Consell Comarcal ja té destinat a complementar la subvenció”.
Legislació aplicable
Programa General de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)
Convocatòria d’ajuts sobre la fracció orgànica TES/1770/2016.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal, la tramitació i posterior execució de la Convocatòria d’ajuts
sobre la fracció orgànica TES/1770/2016.
Segon.- Continuar amb el foment de la recollida selectiva de la FORM al municipi, tenint en compte
les conclusions d’aquesta diagnosi.
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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.

4.6 Rectificació d’aplicació pressupostària
Antecedents
La Junta de Govern de data 18 de juliol de 2016, va aprovar el punt “5.3 Aprovació del pressupost per
contractar la redacció del projecte de camí fluvial a la llera del Repiaix” el qual es transcriu a
continuació:
“5.3 Aprovació del pressupost per contractar la redacció del projecte de camí fluvial a la llera
del Repiaix
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Breda té la intenció de portar a terme el projecte de camí fluvial a la llera del
Repiaix i vist el pressupost presentat per l’Arquitecte Sr. Santi Prat Gual per la redacció de projecte,
direcció d’obres i resta de documentació annexa relacionada, per un import de 3.388 € (2.800 € i 588
€ d’IVA).
Legislació aplicable
L’article 9 i10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis de l’arquitecte Sr. Santi Prat Gual per la redacció de
projecte, direcció d’obres i resta de documentació annexa relacionada, per portar a terme el projecte
de camí fluvial a la llera del Repiaix, per un import de 3.388 € (2.800 € i 588 € d’IVA).
Segon.- Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 160-619.00
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.”
La despesa es va autoritzar erròniament amb càrrec a la partida 160-61900, quan havia d’esser en
càrrec a la partida 151-62700.
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Legislació aplicable
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Rectificar l’aplicació pressupostària del contracte de la redacció del projecte de camí fluvial a
la llera del Repiaix, aprovat per Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2016, a favor de Santi Prat
Gual, amb càrrec a la partida pressupostària 151_62700.
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.

4.7 Aprovar la factura de tasques de remodelació del Museu Municipal Josep Aragay
Antecedents
Grafia! Serveis Gràfics ha presentat una factura amb els costos de les tasques de disseny, impressió,
confecció i muntatge de la taula de recepció i diverses exposicions del Museu Municipal Josep
Aragay.
La Junta de Govern Local de 29 de març de 2016 va aprovar el pressupost 16/03/028, de 17 de març
de 2016, amb un import de 3.094,60€, pel disseny, la impressió, la confecció i el muntatge de
diverses exposicions al Museu Municipal Josep Aragay.
La factura 16/07/057, de data 27 de juliol de 2016, té un import de 3.724,46€, pel que la despesa final
és 629,86€ més elevada que el pressupost inicial, degut a uns treballs necessaris pel muntatge de les
exposicions i no quantificables en el pressupost.
Atesa la necessitat d’executar les tasques no pressupostades, es proposa l’aprovació de la diferència
en la despesa final i l’autorització del pagament de l’import total de la factura.
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.- Aprovar la diferència entre el pressupost i la factura presentats per Jordi Callís Ferrer amb
concepte d’actuacions al Museu Municipal Josep Aragay, factura 16/07/057, de data 27/07/2016.
Segon.- Autoritzar el pagament de les despeses detallades en les partides corresponents al
pressupost municipal de l’any 2016.
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Tercer
Jordi Callís Ferrer
Grafia!serveis gràfics

NIF
43671937C

Concepte
Museu Municipal Josep Aragay
Factura 16/07/057

Import
4.463,01€
(3.688,44€ + 774,57€ IVA)

Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.8 Aprovació suplement del pressupost per les obres de pavimentació del carrer Manel de
Genovart
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 22 d’agost de 2016, va aprovar, entre d’altres, “4.1 Aprovació
del pressupost per les obres de pavimentació del carrer Manel de Genovart”.
Un cop realitzat el replanteig s’ha constatat l’existència de 321,21 m2 més, dels inicialment previstos,
és per aquest motiu que es fa necessari ampliar la pavimentació d’aquests m2, el qual suposa un
increment de 2.063,72€.
Legislació aplicable
L’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text Refós
de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ampliar contracte de data 22 d’agost de 2016 amb la mercantil Aglomerats Girona SA, amb
CIF A17207168 per l’ampliació de les obres de pavimentació de part del carrer Manel de Genovart
fins al carrer Josep Aragay.
Segon.- Aprovar la despesa d’import 2.063,72€, corresponent als serveis esmentats, amb càrrec a la
partida 322-609.00 del pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Donar compte del 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.

4.9 Aprovació nou aval presentat per l’empresa Escorxador de Breda SL per les
responsabilitats com a concessionària de l’escorxador municipal de Breda
Antecedents
Vist l’aval presentat per l’empresa Escorxador de Breda SL per les responsabilitats com a
concessionària de l’escorxador municipal de Breda en data 13 de juliol de 2011.
Vist que aquest aval tenia una vigència fins al 13 de juliol de 2016.
En data 15 de setembre de 2016 RE núm. 2403, el Sr. Jordi Pujol Alemany, en representació de
l’empresa Escorxador de Breda SL amb NIF B17496209 presenta una pòlissa de cobertura per a límit
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de garanties bancàries del BBVA i registrat amb el número d’aval 0182000874776, per un valor de
6.716,66 €.
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.- Acceptar la pòlissa de cobertura per a límit de garanties bancàries del BBVA i registrat amb
el número d’aval 0182000874776, per un valor de 6.716,66 €, presentat per l’empresa Escorxador de
Breda SL amb NIF B17496209 en concepte de les responsabilitats com a concessionària de
l’escorxador municipal 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.

5. RECURSOS HUMANS
5.1 Modificació d’horari de treball per necessitats del servei i sense modificació de la jornada
laboral anual del lloc de treball de bibliotecari/a - arxiver/a.
Antecedents
Atès que el lloc de treball de bibliotecari/a - arxiver/a, per les peculiaritats de les tasques que té
assignades, resulta necessari la fixació d'un horari distint caracteritzat per la necessitat d’obrir la
biblioteca segons els horaris fixats i la necessitat de compaginar aquest horari amb les tasques
d’arxiver/a municipal, sense que el mateix afecti a la jornada.
Vist que amb aquest horari es pretén aconseguir una major eficàcia en el treball, que es concreta en:
- La possibilitat de realitzar tasques d’arxiu en les oficines municipals dins l’horari de la resta
de personal d’oficina.
- L’obertura de la biblioteca en l’horari establert fins a data actual, obrint un matí més a la
setmana per tal d’oferir un servei més proper i adequat a les sol·licituds de molts dels usuaris
de la biblioteca.
- La possibilitat de realitzar les tasques d’arxiu a la biblioteca
Considerant allò disposat a l'article 4 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, quant a la potestat
d'autoorganització de l'Administració Local i,
Ateses les atribucions que em confereix la legislació vigent.
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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.- Acordar, per raons organitzatives i amb efectes del dia 1 de setembre de 2016, la
modificació de l'horari de treball del lloc de treball de bibliotecar/a-arxiver/a el qual queda com
segueix:
Dilluns: de 16h a 21h (BIBLIOTECA) (5h)
Dimarts: de 9:30h a 12:30h (ARXIU) i de 16h a 21h (BIBLIOTECA) (8h)
Dimecres: de 10 a 13h (BIBLIOTECA) i de 16h a 21h (BIBLIOTECA) (8h)
Dijous: de 16 a 21h (BIBLIOTECA) (5h)
Divendres: de 9:30h a 12:30h (ARXIU) i de 16h a 21h (BIBLIOTECA) (8h)
Dissabte: de 9:30h a 13h (BIBLIOTECA) (3'5h)
Segon.- Notificar la present resolució a l'interessat / la interessada, significant els recursos que
procedeixen contra la mateixa.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

5.2 Reconeixement trienni d’una treballadora municipal
Antecedents
En data 13 de setembre de 2016, amb registre d’entrada número 2387, la treballadora municipal
FUNC_08, bibliotecària, ha sol·licitat el reconeixement d’un nou trienni pels serveis prestats a
l’Ajuntament de Breda.
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.
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Per tot allò 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 l’1 de setembre de 2013 i l’1 de
setembre de 2016 a la treballadora municipal FUNC_08, bibliotecària de l’Ajuntament de Breda. El
pagament d’aquest import es farà efectiu amb càrrec al capítol 1 del pressupost 2016, a partir del mes
de setembre de l’any en curs.
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de la interessada, pel concepte de trienni, consistent en la
quantia establerta pel seu grup de classificació professional a partir de la nòmina del mes de
setembre.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que
facin efectiu l’esmentat acord a partir de la nòmina del mes de setembre de 2016.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord
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6. OBRES I URBANISME
6.1 Aprovació de la certificació núm. 2 i factura núm. M-2016-40 presentada per l’empresa
Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres 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, 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).
Per Junta de Govern de data 22 d’agost de 2016 es va aprovar la certificació núm. 1 i la factura amb
núm. m-2016-39 amb un import de 9.377,46 € IVA inclòs.
En data 19 de setembre de 2016, RE núm. 2448, l‘empresa Aglomerats Girona SA ha presentat la
certificació núm. 2 i la factura amb núm. M-2016-40 amb un import de 60.345,68 € 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2, i la factura corresponent a aquesta, la qual ascendeix a
60.345,68 € 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.

6.2 Rectificar propietari finca resultant Iv 1-11 de la liquidació provisional de la tercera quota
d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 22 d’agost de 2016, va aprovar, entre d’altres, la liquidació
provisional de la tercera quota 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 de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”.
En data 1 de setembre de 2016 RE núm. 2321 i 2 de setembre de 2016 RE nums. 2327 i 2329, la
Sra. Anna Maria Pla Mas va presentar escriptura de compraventa de data 11 d’agost de 2016 en que
certifica la venta de la nau núm. 17 que es correspon amb la finca resultant Iv 1-11 del projecte de
reparcel·lació de la UA 16 i sol·licita que la liquidació sigui notificada als nous propietaris.
Els nous propietaris són el Sr. Josep Comas Comajuan i la Sra. Núria Bohils Pastells amb un 50 % i
el Sr. Albert Comas Bohils, amb el 50 % restant.
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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.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentat el canvi de titularitat de la Nau núm. 17 que es correspon amb la
finca resultant Iv 1-11 del projecte de reparcel·lació de la UA 16, que es transmet de la Sra. Anna
Maria Pla Mas al Sr. Josep Comas Comajuan, a la Sra. Núria Bohils Pastells i al Sr. Albert Comas
Bohils.
Segon.- Requerir als nous propietaris, per a que procedeixin a ingressar la quantitat de 326,39 € en
concepte de liquidació de la tercera quota 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 de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”, en els números de compte
que s’identifiquin en la notificació del present acord, segons el següent quadre:
Josep Comas Comajuan
Núria Bohils Pastells
Albert Comas Bohils
Total

25 %
25 %
50 %
100%

81,60 €
81,60 €
163,19 €
326,39 €

Tercer.- Notificar el present acord als Interessats.
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

CPISR-1
C MAITE
PEREZ
VICENTE

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C MAITE
PEREZ VICENTE
Fecha:
2016.11.16
08:54:29 +01'00'

Maite Pérez Vicente

Vist i plau,
L’alcalde

CPISR-1 C
Dídac
Manresa
Molins

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Dídac
Manresa Molins
Fecha: 2016.11.14
11:15:03 +01'00'

Dídac Manresa Molins
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