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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.:  02JGL2017 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  30/01/2017 
Hora d’inici:  22:15 hores 
Hora d’acabament:  23:00 hores 
Lloc:  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen  
Dídac Manresa Molins, Alcalde 
Andreu Pujol Mas 
Eva Andrés Masó 
Josep Amargant Argemí 
 
Regidors convidats 
Núria Marès de las Heras 
Samuel Torres Torrent 
Judit Cortada Esteve 
Teresa Martorell Julià 
Jaume Anglada i Sarsanac 
Joan Antoni Frias Redondo 
Óscar Montero Martorell 
 
Secretària interventora 
Maite Pérez Vicente 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 01JGL2017 (16/01/2017) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Escola Montseny i l’Ajuntament de Breda per al 
desenvolupament de diversos projectes i activitats l’any 2017  

2.2. Aprovar el conveni de cessió a títol gratuït del material adquirit per part de l’Ajuntament de 
Breda per al desenvolupament del projecte Robotseny o altres projectes de característiques 
equiparables a l’Institut Vescomtat de Cabrera-Breda. 

2.3. Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Breda per al manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny 

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

4. Hisenda 
4.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis 
4.2. Aprovar factures de subministrament i serveis  
4.3. Aprovar factures de obres i serveis 
4.4. Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al quart trimestre del 

2016 sobre la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda 
4.5. Retorn de la garantia presentada per l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori SLP 

per l’adjudicació del contracte de redacció del Pla de Millora Urbana del polígon industrial de 
Can Guilleumes de Breda 

4.6. Aprovar la resolució sobre la justificació presentada pel CEB, pel procediment d’atorgament 
de la subvenció sol·licitada per l’entitat en el marc de les bases i la convocatòria per l’any 
2016 

4.7. Aprovació de la quarta liquidació de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial 
Sud” 

4.8. Acceptar la subvenció de fons documentals i altres subministraments per a biblioteques 
municipals 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda 
en sessió ordinària a les 22:15 hores del dia 30 de gener de 2017. 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  01JGL2017 DE 16 DE GENER 
DE 2017 
 
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 16 de gener de 2017. 
 
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 Conveni de col·laboració entre l’Escola Montsen y i l’Ajuntament de Breda per al 
desenvolupament de diversos projectes i activitats l’any 2017   
 
Antecedents 
Per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la col·laboració de l’Ajuntament 
en certs projectes i activitats de l’any 2017 amb l’Escola Montseny s’ha redactat el conveni, que es 
reprodueix literalment: 
 
“Conveni de col·laboració entre l’Escola Montseny i  l’Ajuntament de Breda per al desenvolupament de di versos 
projectes i activitats l’any 2017  
 
Breda, _____________________ 
 

COMPAREIXEN 
 
D’una part el Sr. Dídac Manresa Molins, amb DNI 45.548.071-K, alcalde de l’Ajuntament de Breda, amb CIF P1703000H. 
  
De l’altra la Sra. Pilar Marès de las Heras, amb DNI 46.046.400-D, directora de l’Escola Montseny de Breda, amb CIF Q-
6.755.023-F. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, a l’efecte, 

EXPOSEN 
 
1.- Que l’Escola Montseny de Breda és una entitat educativa que desenvolupa activitats d’ensenyament i educació als infants 
del municipi de Breda. 
 
2.- Que l’Ajuntament de Breda està interessat en col·laborar amb l’Escola Montseny de Breda en el desenvolupament del curs 
escolar i en les activitats per afavorir el desenvolupament d’habilitats tecnològiques dels infants així com el seu coneixement de 
l’entorn natural. 
 
3.- Que per contribuir al millorament de la ciència, la tecnologia i el medi ambient és fonamental la col·laboració entre les dues 
institucions i alhora aprofitar el màxim els recursos i projectes procedents d’altres administracions, entitats i/o privats. 
 
4.- Observant l’existència de mecanismes legals i econòmics adequats, i havent-se executat els diferents tràmits previstos a la 
legislació vigent per al desenvolupament de convenis i acords de cooperació, i de conformitat amb el que s’ha exposat, les 
parts acorden la formalització d’un conveni de col·laboració segons les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 
L’objecte del present conveni és la cooperació entre l’Escola Montseny de Breda i l’Ajuntament de Breda per al 
desenvolupament dels diferents projectes: 
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1. Rènting d’aparells informàtics portàtils 
2. Activitat de la setmana cultural del curs 2016 – 2017 
3. Transport escolar del alumnes dels cursos que participen al projecte “El Montseny a l’Escola”, del curs 2016-2017 a 

l’activitat que es desenvolupa fora del centre.  
 
Segona.- Compromisos de les parts 
Per tal de satisfer l’objecte definit a l’article anterior, ambdues parts es comprometen a : 
 
Per part de l’Ajuntament de Breda: 
 
Aportar la quantitat total de 2.840,28€, per al normal desenvolupament dels projectes esmentats detallats de la següent 
manera: 
 
Projecte Import 
Rènting d’aparells informàtics portàtils 1.910,28€ 
Activitat de la setmana cultural del curs 2016 – 2017 600,00€ 
Transport escolar del alumnes que participen al projecte “El Montseny a l’escola”, del curs 2016-2017  330,00€ 
 
Per part de l’Escola Montseny de Breda: 
 
1.- Desenvolupar els projectes esmentats. 
2.- Informar a l’Ajuntament de qualsevol tipus de modificació dels projectes als que refereix el conveni. 
3.- Aportar a l’Ajuntament de Breda les factures o comprovants de pagament de les despeses generades en el 
desenvolupament de les activitats esmentades en el conveni. 
 
Tercera.- Durada 
El present conveni entrarà en vigor a la signatura del mateix i fins a  31 de desembre de 2017. 
 
Quarta.- Pagament 
L’aportació econòmica prevista en la clàusula segona la farà efectiva l’Ajuntament de Breda, en el CC núm. IBAN ES52 0182 
3482 62 0201525073 obert en l’entitat bancària denominada BBVA, el titular del qual és l’Escola Montseny de Breda que 
s’ingressa en els següents terminis: 
 

- 1.757,19€, a la signatura del conveni 
(Corresponents al 70% del total que es percebrà) 

- 753,09€, al juliol de 2017 
(Corresponents al 30% restant del total que es percebrà 

 
A excepció de l’import corresponent al transport del projecte “El Montseny a l’escola” que es farà efectiu a l’empresa de 
transports responsable del servei que emetrà factura directa a nom de l’Ajuntament de Breda  
 
Cinquena.- Justificació de les despeses 
Caldrà acreditar amb còpies de les factures la despesa efectuada en concepte del rènting d’aparells informàtics portàtils i la de 
l’activitat de la setmana cultura. 
 
El termini de presentació dels documents acreditatius de les despeses serà el següent: 
 

- Abans del 31 de juliol de 2017 caldrà aportar la despesa corresponent a: 
o Activitat de la setmana cultural 
o 6 mensualitat del rènting d’aparells informàtics 

 
- Abans del 31 de desembre de 2017 caldrà aportar la despesa corresponent a: 

o 6 mensualitat del rènting d’aparells informàtics 
 

Sisena.- Rescissió del conveni 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes pel present Conveni, per una de les parts, facultarà l’altra per 
rescindir-lo. 
 
Setena.- Discrepàncies 
Les parts es comprometen a resoldre de mutu acord qualsevol desavinença que pogués sorgir en el desenvolupament del 
present conveni, tot això sense perjudici de poder interposar els recursos que s’estimin oportuns davant de la jurisdicció 
competent. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el signen en dos exemplars del mateix valor i 
efecte, en el lloc i data indicats al principi.” 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 4 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Escola Montseny i l’Ajuntament de 
Breda per al desenvolupament de diversos projectes i activitats l’any 2017. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa total de 2.840,28€, distribuïda pels conceptes i amb càrrec a les 
partides següents del pressupost municipal 2017: 
 
Projecte  Import  Partida  
Rènting d’aparells informàtics portàtils 1.910,28€ 323 48003 
Activitat de la setmana cultural del curs 2016-2017 600,00€ 323 48003 
Transport escolar del alumnes que participen al projecte “El 
Montseny a l’escola”, del curs 2016-2017 

330,00€ 323 48003 

 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’equip directiu de l’Escola Montseny de Breda, fent-los tramesa 
adjunta de dos exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de 
la Corporació, per tal que un cop signades les dues còpies ens en retornin una. 
 
Quart.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
 
2.2 Aprovar el conveni de cessió a títol gratuït de l material adquirit per part de l’Ajuntament de 
Breda per al desenvolupament del projecte Robotseny  o altres projectes de característiques 
equiparables a l’Institut Vescomtat de Cabrera-Bred a. 
 
Antecedents  
Per establir les condicions de la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament a l’Institut Vescomtat de 
Cabrera_Breda del material adquirit per al desenvolupament del projecte Robotseny o altres projectes 
de característiques equiparables s’ha redactat el conveni, que es reprodueix literalment: 
 
“Conveni de cessió a títol gratuït del material adqu irit per part de l’Ajuntament de Breda per al desen volupament del 
projecte Robotseny o altres projectes de caracterís tiques equiparables a l’Institut Vescomtat de Cabre ra - Breda 
 
Breda, __ de febrer de 2017 
 
Entitats que hi intervenen 
 
D’una part l’Ajuntament de Breda, representat pel seu alcalde, Sr. Dídac Manresa Molins, en ús de les atribucions que li atorga 
el Ple municipal, assistit per la secretària interventora de la Corporació, Sra. Maite Pérez Vicente. 
 
De l’altra, la Sra. Elena Herberg, directora de l’Institut d’ensenyament secundari Vescomtat de Cabrera d’Hostalric, Breda 
 
Manifesten 
 
1. Que l’Institut Vescomtat de Cabrera Breda participarà del projecte Robotseny o altres projectes de característiques 
equiparables. 
 
Robotseny és un projecte a nivell comarcal (Baix Montseny) que desenvolupa les competències científiques i creatives dels 
alumnes tot treballant de forma cooperativa. També té l’objectiu de crear una xarxa de professorat implicat en aquesta temàtica 
per tal de crear lligams i compartir experiències en aquests àmbits. 
 
Com a eines per treballar aquests aspectes s’ensenya a programar robots i a dissenyar-los. 
 
El projecte es desenvolupa a l’aula i té una posada en escena en forma de torneig al final del curs. Hi poden participar els 
alumnes dels centres educatius del Baix Montseny des de 5è de primària fins a Batxillerat i Cicles. 
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La participació de l’alumnat es divideix en dues categories: 

• Robotseny Kids : es desenvoluparà durant el matí de la jornada i va destinada a nois/es de 5è a 2n d’ESO amb dues 
subcategories: primària i secundària. 

• Robotseny High : es desenvoluparà durant la tarda de la jornada i va destinada a alumnes de segon cicle de la ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius. 
 

La robotseny Kids va adreçada als nois i noies de 5è, 6è de primària i 1r i 2n d’ESO. 
El projecte pretén implementar en horari lectiu la robòtica educativa a través d’un centre d’interès. 
El treball a l’aula tindrà dues parts: 
 
1. Fira científica  
L’objectiu és que els alumnes, treballant en grups, hagin d’investigar sobre algun aspecte a la comarca del Baix Montseny, i 
que aquests, puguin exposar el seu punt de vista crític, tot oferint solucions innovadores i reals. 
 
“Les vies de comunicació són un punt clau pel desenvolupament del territori, a nivell empresarial, personal, turístic, etc. El Baix 
Montseny no n’és una excepció. Segur que el teu municipi pot millorar algun aspecte relacionat amb la mobilitat per tal de fer la 
vida més fàcil a les persones i/o empreses que s’hi localitzen.” Era la temàtica de l’anterior edició 
 
Per tant, cada centre educatiu haurà de destinar les hores necessàries dins l’àrea corresponent del currículum o dins 
l’organització específica de cada escola perquè tots els alumnes puguin realitzar: 

• Anàlisi d’un problema relacionat  

• Proposar una solució innovadora 
 

Cada grup realitzarà aquesta tasca d’anàlisi i proposta de millora i s’haurà de presentar el dia de la jornada Robotseny en 
format de fira científica. Cada centre educatiu disposarà d’una taula a la fira per tal que l’equip o equips que participen en 
representació del centre puguin mostrar la seva proposta a tothom que s’apropi. El jurat anirà visitant els diferents stands per 
tal de valorar la feina feta. 
 
2. Desenvolupament del robot 
En paral·lel, es plantejaran les proves dels robots. Els alumnes disposaran d’un taulell de 2400x1180mm amb la imatge 
esquemàtica del mapa del Baix Montseny on hi apareixeran les poblacions, les principals vies de comunicació, els dos parcs 
naturals i els polígons industrials. 
Per tant, en aquesta part els alumnes hauran de: 
 

• Dissenyar, construir i programar un robot (qualsevol marca comercial) per resoldre les proves proposades 

• Compartir amb els altres centres que participen en el projecte, mitjançant vídeos i imatges penjades en el seu espai 
del portal web, les pràctiques de robòtica, les resolucions dels reptes i els diferents dissenys que han construït durant 
el temps que han estat realitzant el projecte a l’aula. 

• El dia del torneig participaran en equips de 5 alumnes (1 per escola d’una línia, dos per escoles de més línies i en el 
cas d’escoles 3-16 d’una única línia hi podran participar 2 equips, un de primària i un de secundària) amb el robot 
que han dissenyat en una sèrie de rondes on intentaran obtenir el màxim de punts possibles. 

 
2. Que pel desenvolupament del projecte és necessari que els estudiants disposin del material adequat, en aquest cas els 
robots LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
 
El set bàsic de LEGO MINDSTORMS Education EV3 està optimitzat per al seu ús educatiu en classe o a casa i conté tot el que 
necessita per aprendre amb ell. Permet als estudiants construir, programar i provar les seves solucions basades a la tecnologia 
robòtica de vida real. 
 
Conté el maó intel·ligent EV3, un petit però potent ordinador que fa possible el control de servo-motors i captar informació de 
sensors. També permet la comunicació Bluetooth i WiFi, així com la programació i registre de dades ("data logging"). 
 
El set bàsic LEGO MINDSTORMS Education EV3 del sistema educatiu EV3 es presenta amb el potent Maó intel·ligent EV3, 
bateria recarregable, nous sensors, nous servo-motors, gran selecció de peces i maons, una roda esfèrica nova i instruccions 
d'assemblatge. 
  
Al programari s'inclouen instruccions per a models addicionals. El set es presenta en una caixa d'emmagatzematge robusta 
amb una safata de classificació per facilitar l'ús i emmagatzematge ordenat a l'aula. 
 
3. Que el valor educatiu del projecte és que els estudiants desenvolupen moltes idees per trobar solucions creatives a 
problemes i desenvolupen a través d'un procés de selecció, construcció, proves i avaluació d'aquestes solucions. També és 
una excel·lent manera d'aconseguir que els estudiants es comuniquin entre si i cooperin en equip proporcionant-los experiència 
pràctica amb una sèrie de sensors, servo-motors i unitats intel·ligents. 
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Valors clau d'aprenentatge: 
 
• Disseny i construcció de robots programables usant motors, sensors, engranatges, rodes, eixos i  
altres components tècnics. 
• Conèixer i interpretar els dibuixos bidimensionals per crear models tridimensionals. 
• Construir, provar, solucionar problemes i revisar dissenys per millorar l'acompliment del robot. 
• Adquirir l'experiència pràctica amb conceptes matemàtics com l'estimació i mesurament de 
distància, temps, velocitat 
• Comunicar-se de manera efectiva amb l'ús de llenguatge científic i tècnic 
 
4. L’Ajuntament de Breda ha adquirit, per acord de la Junta de Govern Local, de 27 de desembre de 2016, 8 Robots lego 
mindstorms EV3, per un import total de 3.069,71€, a l’empresa RO-BOTICA Global S.L., amb CIF B64580574 
 
5. Que és voluntat de l’Ajuntament de Breda cedir aquests Robots a l’Institut Vescomtat de Cabrera – Breda per tal 
d’adscriure’ls al projecte educatiu Robotseny o altres projectes de característiques equiparables. 
  
Per tot l’exposat, formalitzen aquest conveni de cessió de béns mobles amb subjecció als pactes següents: 
 
Pactes 
 
Primer.-  L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la cessió gratuïta a l’Institut Vescomtat de Cabrera – 
Breda, de 8 Robots LEGO MINDSTORMS Education EV3, pel desenvolupament del projecte Robotseny o altres projectes de 
característiques equiparables. 
 
El set bàsic LEGO MINDSTORMS Education EV3 inclou: 
 

• Maó intel·ligent EV3 
• Tres nous servo-motors interactius (2 grans i 1 mitjà) 
• Sensor de giroscopo 
• Sensor ultrasònic de distància precisa 
• Sensor del colors / llum 
• Dos sensors de contacte 
• Bateria recarregable 
• Els cables de connexió 
• Instruccions de construcció 
• 541 peces LEGO Technic de construcció i roda de bola per a la creació d'una gran varietat de models de forma 

guiada o creació pròpia. 
• Programari LEGO MINDSTORMS Education EV3; novetat 2016: Descàrrega gratuïta des d'aquest enllaç (previ 

registre a la web de recursos en línia de LEGO Education). 
 
Segon.- L’ús dels robots LEGO MINDSTORMS Education EV3 es destinarà únicament al projecte ROBOTSENY O ALTRES 
PROJECTES DE CARACTERÍSTIQUES EQUIPARABLES i al treball dels alumnes de l’Institut Vescomtat de Cabrera – Breda. 
 
Tercer.- El cessionari es compromet a mantenir els béns cedits en les millors condicions, a no cedir-los a tercers i a retornar-
los al cedent en cas de no participar al projecte Robotseny o altres projectes de característiques equiparables. 
 
Quart.-  El desenvolupament del projecte es farà amb la supervisió per part dels docents del centre a fi i efecte del manteniment 
i la cura del material i els estudiants. 
 
Cinquè.-  L’Institut Vescomtat de Cabrera – Breda, com a cessionari dels béns detallats en la clàusula primera d’aquest 
conveni, es compromet amb les següents obligacions: 
 

1. Destinar els béns mobles cedits, detallats a la clàusula primera, a l’ús dels estudiants del centre educatiu que 
participin al projecte Robotseny o altres projectes de característiques equiparables. 

2. No modificar l’objecte del conveni durant tot el termini de la clàusula desena de reversió automàtica. 
3. Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació del material per tal d’aconseguir un bon 

desenvolupament del projecte Robotseny o altres projectes de característiques equiparables. 
4. Comprometre’s a participar en les dues fases que conformen el projecte Robotseny Kids. 

 
Sisè.-  L’Ajuntament de Breda, com a cedent dels béns enumerats en la clàusula primera d’aquest conveni, es compromet amb 
les següents obligacions: 
 

1. Cedir l’ús del material, detallat a la clàusula primera, pel correcte desenvolupament de projecte Robotseny o altres 
projectes de característiques equiparables a l’Institut Vescomtat de Cabrera-Breda. 

 
Setè.- L’Ajuntament de Breda, representant pel regidor d’Educació, podrà realitzat visites i consultes durant el 
desenvolupament del programa, sense afectar, sota cap circumstància, el bon desenvolupament de les hores lectives dels 
alumnes que participen al projecte. 
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Vuitè .- En tot acte de publicitat, informació o difusió del projecte Robotseny o altres projectes de característiques equiparables, 
es farà constar la col·laboració de l’Ajuntament de Breda, amb el logotip de la corporació, com a cedent dels béns. 
 
S’informarà a la corporació de la celebració de la Fira i el desenvolupament del robot. 
 
Novè .- La vigència d’aquest conveni és de dos cursos lectius, data en què finalitzaria la vigència de manera automàtica. 
 
Desè.- Si els béns cedits no es destinen a l’ús pels que ha estat adquirits, aquests revertiran automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’Ajuntament, el qual tindrà dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment 
experimentat pels béns.  
 
Onzè.- L’institut Vescomtat de Cabrera-Breda es fa directament responsable i n’eximeix a l’Ajuntament de Breda pels danys 
que poden ocasionar-se a persones o coses, que sigui conseqüència de l’ús dels materials. 
 
Dotzè.-  Aquest conveni no es podrà prorrogar atès l’objecte detallat en la clàusula primera. 
 
Tretzè.-  L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest conveni implicarà la resolució anticipada 
del mateix, prèvia mediació entre les parts, assumint cada institució les despeses i perjudicis que generi l’altra part, quedant el 
conveni extingit i produint-se la reversió dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula desena d’aquest conveni. 
 
Catorzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per tal de 
resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs del present conveni.” 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el conveni de cessió a títol gratuït del material adquirit per part de l’Ajuntament de 
Breda per al desenvolupament del projecte Robotseny o altres projectes de característiques 
equiparables a l’Institut Vescomtat de Cabrera-Breda. 
 
Segon.-  Comunicar la present resolució a la direcció de l’Institut Vescomtat de Cabrera-Breda, fent-
los tramesa de dues còpies del conveni, degudament signades i segellades per la corporació i 
sol·licitant que en retornin una còpia un cop signada i segellada per part seva. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
2.3 Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboraci ó entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Breda per al manteniment i la millo ra de la xarxa viària del Parc Natural del 
Montseny 
 
Antecedents  
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del Montseny i en base 
al Pla Especial de protecció de medi natural i el paisatge del Parc del Montseny i el Decret 105/87 de 
declaració del Montseny com a Parc Natural, té entre els seus objectius prioritaris el proveïment d’una 
xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants de l’espai natural. Per aquest motiu, les 
Diputacions de Barcelona i Girona disposen, des de 1985, d’un pla d’informació i vigilància, que 
s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El Decret d’Alcaldia núm. 472/2016, de 27 d’octubre, resolia sol·licitar una subvenció, exclosa de 
concurrència pública, a la Diputació de Girona, d’un import de 3.500,00€ pel manteniment de camins 
rurals del municipi de Breda, tot as l’espera de la formalització del Conveni de cooperació i 
col·laboració entre la Diputació i la corporació local pel manteniment i la millora de la xarxa viària del 
parc Natural del Montseny 
 
El manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny està previst als municipis 
de Breda, Viladrau, Arbúcies, Riells I Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu. 
 
En data 13 de gener la Diputació de Girona va fer arribar el conveni regularà la col·laboració de 
l’Ajuntament de Breda per al manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny 
2016-2019. CN/3530, Exp. 2016/6424, que literalment es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIP UTACIÓ DE GIRONA i L’AJUNTAMENT DE BREDA 
PER AL  MANTENIMENT I  LA MILLORA DE LA XARXA VIÀRI A DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY. Exp. 2016/6424 
 
CN/3530 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila Fulcarà, assistit pel secretari general, en 
funcions Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 29 de 
novembre de 2016. 
 
AJUNTAMENT DE BREDA, amb NIF P1703000H, representat pel seu alcalde, l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa i Molins, assistit per 
la Sra. Maite Pérez Vicente, secretaria general de l’Ajuntament. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Girona, mitjançant el Departament de Medi Ambient, té encomanada  la gestió del Parc Natural del Montseny, 
d’acord amb el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, aprovat definitivament pel 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 11 de desembre de 2008 i publicat al 
DOGC número 5308, de 30 de gener de 2009. 
 
Dins la gestió del parc, un dels objectius és el desenvolupament socioeconòmic de la zona i la potenciació de les activitats 
econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent l’activitat humana com un instrument de 
protecció activa dels valors del Parc del Montseny, per la qual cosa és molt important que la població disposi d’una xarxa 
viària bàsica en bon estat que permeti el  desenvolupament sostenible de la zona i garanteixi l’accessibilitat al territori. Un 
altre objectiu és la regulació de l’ús públic a través d’una xarxa viària bàsica, la xarxa de senders i una xarxa d’equipaments i 
serveis, per tal de garantir-ne el gaudi i la compatibilitat amb la preservació dels valors naturals i culturals del paisatge. 
 
El Pla Especial del Parc estableix com a xarxa viària bàsica el conjunt d’elements  viaris que estructuren el territori del Parc. 
La xarxa viària bàsica és el resultat de seleccionar, d’entre l’abundància de vials de tipologia diversa que discorren pel territori 
del Montseny, els camins d’ús públic i d’altres que es consideren estratègics per configurar l’estructura bàsica global del Parc. 
 
En els darrers anys, la Diputació de Girona ha destinat diverses subvencions per a la millora de la xarxa viària i la xarxa de 
senders del Parc dins la convocatòria d’ajuts a projectes en l’àmbit del Parc Natural del Montseny a fi de garantir 
l’accessibilitat general al territori i l’accés directe a edificis i dotacions, i, alhora, facilitar les tasques  de vigilància i de 
prevenció i extinció d’incendis forestals. 
 
Un dels municipis que té part del seu territori al Parc Natural del Montseny és el de BREDA 
 
L’Ajuntament de BREDA i la Diputació de Girona fa anys que col·laboren en l’arranjament i la millora dels camins estratègics i 
d’ús públic i senders del Parc que transcorren per aquest municipi. 
 
Les parts consideren que hi ha un interès recíproc per col·laborar en el manteniment i la millora de la xarxa viària així com la 
xarxa de senders del Parc dins del terme municipal de BREDA. 
 
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2014-2016 incorpora la línia de col·laboració amb els ajuntaments 
en la gestió del Parc del Montseny, la qual fa referència específica a la millora de la xarxa viària bàsica i la xarxa de senders 
del Parc, definida al Pla especial del Parc del Montseny. 
 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents: PACTES 
PRIMER. És objecte d’aquest conveni la millora de la xarxa viària bàsica i l’ordenació racional de l’ús públic al Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny. A aquest efecte, es vol mantenir en bones condicions les pistes estratègiques i d’ús 
públic, així com la xarxa de senders, dins del terme municipal de BREDA i fer-ho compatible amb els diferents usos del 
municipi. 
 
Mitjançant aquesta política de foment es canalitzen les col·laboracions per desenvolupar les actuacions destinades a arranjar i 
millorar les pistes estratègiques i d’ús públic i de senders del municipi de BREDA els anys 2016-2019. 
 
Les actuacions i pressupost a executar en el marc del present conveni durant l’any 2016 es defineixen en el Pla de treball 
Annex al conveni. Per tal de finançar els treballs de 2016, la diputació de Girona atorga una subvenció de 3.500,00 € a 
l’ajuntament, que s’estableix com a quantia fixa. Els plans de treball dels anys posteriors seran aprovats per les parts 
mitjançant les addendes corresponents, les quals establiran, si és el cas, les subvencions que siguin proposades. 
 
SEGON. La Diputació de Girona es compromet a elaborar, d’acord amb l’ajuntament de BREDA, la planificació anual de 
treballs les actuacions prioritàries d’arranjament de les pistes estratègiques i d’ús públic i els senders del Municipi. Els Plans 
de treball  amb els pressupostos corresponents a les properes anualitats seran sotmesos a aprovació de la Diputació de 
Girona mitjançant addendes específiques aprovades per decret de Presidència, les quals establiran, si escau, i la forma de 
finançament de les actuacions. 
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TERCER. L'Ajuntament de BREDA actuarà com a promotor de les obres de manteniment de la xarxa viària bàsica i de 
senders del Parc i la Reserva de la Biosfera i realitzarà tots els tràmits administratius corresponents, per tal de procedir a 
executar- les. Així mateix, serà responsable de la recollida de les autoritzacions de les propietats privades quan sigui el cas. 
L’Ajuntament de BREDA es compromet a planificar anualment, d’acord amb els tècnics del Parc Natural del Montseny, les 
actuacions prioritàries a desenvolupar dins del pla de treball de cada anualitat. Els Plans de treball amb els pressupostos 
corresponents a les properes anualitats seran sotmesos a aprovació de l’ajuntament de BREDA mitjançant addendes 
específiques aprovades per decret d’Alcaldia, les quals establiran, si escau, i la forma de finançament de les actuacions. 
 
QUART.- Es fa constar que en la quantitat expressada en la clàusula segona, hi estan compreses totes les despeses 
d’execució d’obra; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a màxima a aportar per la Diputació i 
només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
 
Per tal de percebre aquesta subvenció, l’Ajuntament haurà de presentar a la Diputació, abans del 30 de novembre de cada 
anualitat, la següent documentació: 
 

I. Compte justificatiu, els annexos i fotocòpia compulsada de les corresponents factures que, com a mínim, ha de 
ser igual o superior a la  subvenció  concedida. 
II. Certificat del Secretari o interventor de l’ajuntament que es compten amb totes les autoritzacions i permisos 
pertinents. 

 
Es considerarà despesa elegible la que s'hagi meritat durant el termini de justificació previst, encara que no hagi estat 
efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació. 
 
CINQUÈ.- Serà condició obligatòria que l’Ajuntament de BREDA haurà de fer constar de forma explícita el finançament de la 
Diputació de Girona en tota la difusió  o publicitat que realitzi de les actuacions que siguin executades en el marc del present 
conveni. 
 
SISÈ.- El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà extingit pel seu compliment el dia 30 de 
novembre de l’any 2019. 
 
SETÈ.- CANVIS DE DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ. És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. Si bé per causes 
justificades es podran realitzar variacions en els camins o senders a arranjar. 
 
VUITÈ.- No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de la 
subvenció pendent. 
 
NOVÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals, amb l’excepció dels ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o 
participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el 
finançament que tingui el beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
DESÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual des del seu 
inici té la consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III 
de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 14a del mateix cos legal. 
 
ONZÈ. REINTEGRAMENT. Es cas que l'entitat beneficiària incomplís amb el deure de justificació de la subvenció concedida 
o incorri en algun dels motius de reintegrament establerts a l'article 34 de la vigent OGS o, en darrera instància, incomplís 
alguna de les condicions del seu atorgament obrant a la present resolució, es procedirà al reintegrament de la subvenció 
concedida, d'acord amb el procediment establert a l'article 36 de la pròpia OGS. 
 
DOTZÈ.-. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de 
les institucions signants; la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
 
TRETZÈ. El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per aquestes clàusules i per tot el que s’estableix en el capítol 1 del 
títol 7 del ROAS. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert a l’article 9 de la Llei 30/1992 de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Sobre tot allò  que no quedi prou clar en 
aquesta resolució és aplicable l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni.” 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar Conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Breda per al manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny. 
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Segon.-  Comunicar la present resolució fent tramesa adjunta de dues còpies de l’esmentat conveni, 
degudament signades i segellades pels representants de la corporació, a la Diputació de la Girona. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
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 16 al 27 de gener de 2017: 
 
NÚM. DATA DESCRIPCIÓ 
2017 / 18 17/01/2017 Convocatòria mesa contractació obres desglossat fase 1 Proj Urb UA16_obertura sobre 2 
2017 / 19 17/01/2017 Llicència activitat 1/2017 
2017 / 20 18/01/2017 Convocatòria Comissió Informativa de Política Municipal 230117  PLEO 01 300117 
2017 / 21 18/01/2017 Donar conformitat llicència Cercle Bredenc 
2017 / 22 19/01/2017 Inici exp. sancionador en matèria de transit_2017_02 
2017 / 23 19/01/2017 Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0029347 per infracció de l’Ordenança de protecció, 

control i tinença animals 
2017 / 24 19/01/2017 Resolució de l’expedient núm. 2016/0016716 per presumpta infracció de l’Ordenança de protecció, 

control i tinença animals. 
2017 / 25 19/01/2017 Resolució de l’expedient núm. 2016/0024490 per presumpta infracció de l’Ordenança de protecció, 

control i tinença animals. 
2017 / 26 20/01/2017 Fase ADO factures 
2017 / 27 20/01/2017 Fase P factures 
2017 / 28 23/01/2017 Autoritzar baixa gual placa 376 a Verge Montserrat 20C 
2017 / 29 24/01/2017 Requeriment LLO 90/2016 
2017 / 30 24/01/2017 Gestió tributària_aprovació reconeixement de drets_des- 16 
2017 / 31 24/01/2017 Gestió tributària_aprovació liquidació des-16 
2017 / 32 24/01/2017 Gestió tributària_aprovació baixa drets_des-16 
2017 / 33 24/01/2017 Inici exp sancionador en materia de transit_2017_03 
2017 / 34 24/01/2017 Fase "P" factures desembre 
2017 / 35 24/01/2017 Convocatòria Ple ordinari 01/2017, 30/01/2017 
2017 / 36 24/01/2017 Convocatòria Junta de Govern Local 02/2017, 30/01/2017 
2017 / 37 25/01/2017 Aprovar liquidacions o.f.6 taxes OVP 4-trim-13, 1-2-3-4- trim-15 i 1-2-3-4-trim16 per aprofitament 

especial del domini públic local d'EDP ENERGIA SAU A33543547 
2017 / 38 25/01/2017 Aprovar liquidacions o.f.6 taxes OVP 4-trim-14, 2015 i 2016 per aprofitament especial del domini 

públic local d'EDP COMERCIALIZADORA SAU A95000295 
2017 / 39 25/01/2017 Aprovar liquidacions o.f.6 taxes OVP 4-trim-16, per aprofitament especial del domini públic local 

IBERDROLA Comercialización Último Recursos i IBERDEROLA  Clientes A95554630 
2017 / 40 25/01/2017 Fase "O" factures dels tècnics gener 
2017 / 41 25/01/2017 Fase "P" factures dels tècnics gener 
2017 / 42 26/01/2017 Exp. Urbanístic 14/2016 
2017 / 43 26/01/2017 Incoar expedient elecció jutge de pau substitut 2017_2020 
2017 / 44 26/01/2017 Exp. Urbanístic 96/2016 
2017 / 45 26/01/2017 Nòmines treballadors gener 2017 
2017 / 46 26/01/2017 Iniciar expedient baixa d'ofici del padró d'habitants  
2017 / 47 27/01/2017 Atorgar la concessió dels nínxol 254A i 255A per 50 anys  
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4. HISENDA 
 
4.1 Aprovar pressupostos de subministrament i serve is  
 
Antecedents 
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos per la millora i/o organització 
de serveis i activitats al municipi. 
 
Els pressupostos pendents d’aprovació són: 
 
NÚM. 
PRES. EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

262 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat públic C/ St. Antoni 165 21000 522,45 

236 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Les Agudes 165 21000 873,81 

232 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ St Hipòlit 165 21000 596,29 

303 BRECUBAT SL B17937434 Instal·lació aire condicionat-calor Els Forns 432 21300 593,31 

316 BRECUBAT SL B17937434 Projector fanal Av. Mn. Pere Ribot 165 21000 516,82 

296 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat públic C/ St. Francesc 165 21000 1.043,68 

300 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Dolors Callol 165 21000 822,92 

302 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ St. Antoni 165 21000 944,26 

309 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat públic Urb. Can Guilleumes 165 21000 595,02 

7 BRECUBAT SL B17937434 Llum pista fase 2 escola 323 63200 4.462,14 

235 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Dolors Callol 165 21000 815,29 

234 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució Urb. Can Guilleumes 165 21000 1.043,73 

305 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució Camp de futbol 3422120001 633,19 

9 BRECUBAT SL B17937434 Llums emergència 323 63200 1.796,56 

20170148 Happy Lúdic B63768550 Tanca de fusta parcs Pl. del Molí 171 62500 1.282,65 

20170147 Happy Lúdic B63768550 Tanca de fusta parc Cal Catxo 171 62500 1.325,43 

20170149 Happy Lúdic B63768550 Tanca de fusta parc La Miranda 171 62500 2.775,64 

07 Ass. Vadecontes  G17607201 1 sessió de contes a la biblioteca 33212260902 160,00 

1 Sàpiens SCCL F64074982 Acord presència Sàpiens 43112260909 2.420,00 

 Alma i al mar de contes 46683863G Narració de contes per la biblioteca 33212260902 205,70 

 Carme Rabassedas 40297353L Lectura de contes 33212260902 160,00 

 País de Xauxa B17948795 Biblioteca 33212260902 223,85 

 Sessi Sitjà 36920630H Narració de contes per la biblioteca 33212260902 180,00 

 Petrolis Barcelona SA A59817270 3.983 litres dipòsit escola Montseny 323 2210301 2.530,20 

6549-17 PL4 Señalizaciones B64587157 10 plaques d’obres majors 171 62500 148,83 

2017-1 Joan Carles Blazquez 40311051D Redacció informe finca claustre 92022799 423,50 

 
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.-  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. 
 
NÚM. 
PRES. EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

262 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat públic C/ St. Antoni 165 21000 522,45 

236 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Les Agudes 165 21000 873,81 

232 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ St Hipòlit 165 21000 596,29 

303 BRECUBAT SL B17937434 Instal·lació aire condicionat-calor Els Forns 432 21300 593,31 

316 BRECUBAT SL B17937434 Projector fanal Av. Mn. Pere Ribot 165 21000 516,82 

296 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat públic C/ St. Francesc 165 21000 1.043,68 

300 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Dolors Callol 165 21000 822,92 

302 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ St. Antoni 165 21000 944,26 

309 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat públic Urb. Can Guilleumes 165 21000 595,02 

7 BRECUBAT SL B17937434 Llum pista fase 2 escola 323 63200 4.462,14 

235 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Dolors Callol 165 21000 815,29 

234 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució Urb. Can Guilleumes 165 21000 1.043,73 

305 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general quadre de distribució Camp de futbol 3422120001 633,19 

9 BRECUBAT SL B17937434 Llums emergència 323 63200 1.796,56 

20170148 Happy Lúdic B63768550 Tanca de fusta parcs Pl. del Molí 171 62500 1.282,65 

20170147 Happy Lúdic B63768550 Tanca de fusta parc Cal Catxo 171 62500 1.325,43 

20170149 Happy Lúdic B63768550 Tanca de fusta parc La Miranda 171 62500 2.775,64 

07 Ass. Vadecontes  G17607201 1 sessió de contes a la biblioteca 33212260902 160,00 

1 Sàpiens SCCL F64074982 Acord presència Sàpiens 43112260909 2.420,00 

 Alma i al mar de contes 46683863G Narració de contes per la biblioteca 33212260902 205,70 

 Carme Rabassedas 40297353L Lectura de contes 33212260902 160,00 

 País de Xauxa B17948795 Biblioteca 33212260902 223,85 

 Sessi Sitjà 36920630H Narració de contes per la biblioteca 33212260902 180,00 

 Petrolis Barcelona SA A59817270 3.983 litres dipòsit escola Montseny 323 2210301 2.530,20 

6549-17 PL4 Señalizaciones B64587157 10 plaques d’obres majors 171 62500 148,83 

2017-1 Joan Carles Blazquez 40311051D Redacció informe finca claustre 92022799 423,50 

 
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. 
 
 
4.2 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 la següent contractació que a 
continuació es detalla:  
 
Num. EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

17 000123 Grau maquinaria  ESA58486739 Components del vehicle elèctric Brigada 1532 62400 4281,00 

17 000153 Socomor SA ESA58635848 Manteniment jardins 171 21000 1.363,19 
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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.-  Aprovar el servei que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en l’aplicació, 
vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2017. 
 
Num. EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

17 000123 Grau maquinaria  ESA58486739 Components del vehicle elèctric Brigada 1532 62400 4281,00 

17 000153 Socomor SA ESA58635848 Manteniment jardins 171 21000 1.363,19 

 
Segon.-  Comunicar el present acord al proveïdor 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 Aprovar factures de obres 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 la següent contractació que a 
continuació es detalla:  
 
EMPRESA CIF CONCEPTE NÚM. PARTIDA IMPORT € 

Alsina Pintors 79301724R Pintar ratlla groga terra carrer  1 15322100 1.756,92 

Excavacions Lluís Illa i Fill 40950224N Treballs aparcament la Bassa del Molí 1 15322100 606,57 

 
Legislació aplicable 
Els articles 6, 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 el servei que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en l’aplicació, 
vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2017. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE NÚM. PARTIDA IMPORT € 

Alsina Pintors 79301724R Pintar ratlla groga terra carrer  1 15322100 1.756,92 

Excavacions Lluís Illa i Fill 40950224N Treballs aparcament la Bassa del Molí 1 15322100 606,57 

 
Segon.-  Comunicar el present acord al proveïdor 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. 
 
 
4.4 Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del  Tordera S.L. referent al quart trimestre del 
2016 sobre la concessió del servei d’aigua i claveg ueram al municipi de Breda 
 
Antecedents 
En data 17 de gener de 2017 i amb RE núm. 112,  Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha 
presentat la liquidació corresponent al quart trimestre del 2016, de la concessió del servei de l’aigua i 
clavegueram al municipi de Breda, per un import total de 7.620,01 €.  
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
  
Per tot allò exposat, la Junta de Govern Local acor da per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del 
Tordera S.L, corresponent al quart trimestre del 2016, per un import total de 7.620,01€, en concepte 
de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el 
seu pagament de 7.620,01€. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord als Serveis comptables de la corporació, que facin el 
reconeixement de dret a l’exercici corresponent a la liquidació definitiva presentada.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.5 Retorn de la garantia presentada per l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori 
SLP per l’adjudicació del contracte de redacció del  Pla de Millora Urbana del polígon industrial 
de Can Guilleumes de Breda 
 
Antecedents 
En data 12 de maig de 2014 RE núm. 905, la mercantil Projectes Urbans, Arquitectura i Territori SLP 
amb CIF B63082531, fa entrega de la garantia de 1.440,00 € en concepte d’aval, com adjudicatària 
del contracte de redacció del Pla de Millora Urbana del sector industrial Can Guilleumes de Breda.  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 7 d’octubre de 2016 va aprovar 
definitivament el Text Refós del Pla Especial de Reforma interior del sector Can Guilleumes del 
municipi de Breda. 
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Vist que en data 24 de gener de 2017 RE núm. 161, la mercantil Projectes Urbans, Arquitectura i 
Territori SLP, sol·licita la devolució d’aquesta garantia un cop finalitzada la tramitació. 
 
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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Retornar la garantia de 1.440,00 € presentada per l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i 
Territori SLP com a aval del contracte de redacció del Pla de Millora Urbana del sector industrial Can 
Guilleumes 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. 
 
 
4.6 Aprovar la resolució sobre la justificació pres entada pel CEB, pel procediment 
d’atorgament de la subvenció sol·licitada per l’ent itat en el marc de les bases i la convocatòria 
per l’any 2016 
 
Antecedents  
Per acord de Ple de la corporació de 17 de desembre de 2015 es va aprovar les Bases reguladores 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats, associacions i 
col·lectius per l’any 2016. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 29 de març de 2016, es va aprovar la 
Convocatòria per la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per a 
entitats, associacions i col·lectius per l’any 2016. 
 
En data 8 d’abril de 2016 es publicava al BOP de Girona, núm. 67, l’extracte de la convocatòria a la 
BDNS adquirint plena eficàcia la convocatòria i obrint-se el termini de presentació de sol·licituds que 
concloïa en data 31 de maig de 2016. 
 
En data 18 de juliol de 2016, es va acordar per la Junta de Govern Local, després de les actuacions 
oportunes, l’avaluació de les sol·licituds presentades, efectuada conforme amb els criteris, formes i 
prioritats de valoració establerts en la norma reguladora de la subvenció i en la convocatòria, la 
concessió de subvencions a les entitats sol·licitants. 
 
Tal i com estableix la base reguladora 18.- Forma de pagament, es va fer efectiu un primer pagament 
del 70% de l’import total de la subvenció atorgada, en el termini d’un mes de la resolució.  
 
Finalitzat el termini per a la justificació de les subvencions concedides el 30 de novembre de 2016, 
avaluats els documents aportats per cadascuna de les entitats beneficiàries es proposa que el Club 
excursionista de Breda retorni 67,39€ ja abonats per la corporació i que no s’han justificat 
degudament. 
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En el requeriment se’ls concedeix un termini de 10 dies hàbils per presentar la documentació 
necessària per a la justificació dels 67,39€ pendents de justificar. 
 
En data 30 de desembre de 2016, amb registre d’entrada 1-2016-003313-1, es dona entrada per part 
del Club excursionista de Breda de la documentació requerida, justificant així la despesa restant de 
67,39€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics 
Bases d’execució del pressupost municipal 
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019 
Reglament general de subvencions 
Bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats, 
associacions i col·lectius per l’any 2016  
Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a entitats, 
associacions i col·lectius per l’any 2016 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Acceptar la justificació de la quantitat de 67,39€ presentada per l’entitat Club Excursionista 
de Breda.  
 
Segon.-  Comunicar el present acord a la intervenció de fons i als beneficiaris, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.7 Aprovació de la quarta liquidació 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. 
 
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. 
 
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.  
 
En data 2 de febrer de 2016 es va sol·licitar l’anotació del projecte de reparcel·lació de les finques 
incloses en l’àmbit d’actuació UA-16 i per Junta d Govern de data 6 de juny de 2016 s’aprova la 
factura del registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners per un import de 9.095,12 euros IVA 
inclòs. 
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Per Junta de Govern de data 14 de novembre de 2016 es va encarregar la direcció d’obres i 
coordinació de seguretat i salut per les obres d’urbanització de la UA16, a l’empresa Prodop SCP per 
un import de 18.634,00 IVA inclòs. 
 
Per Ple de la Corporació de data 3 de novembre de 2016 es va aprovar la constitució de servitud 
d’aqüeducte de la finca propietat del Sr. Francisco Reixach Tubert i la Sra. Alejandra Reixach Tubert i 
de la finca propietat de Hohner Automaticos SL per un import de 84,74 euros. 
 
Per Junta de Govern de data 1 d’agost de 2016 es va encarregar la redacció de la separata del 
projecte d’urbanització a la mercantil Prodop SCP per un import de 5.082,00 euros IVA inclòs. 
 
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. 

- 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 32.895,86 euros, que es procediran a liquidar repartiran entre els 
propietaris segons els nous percentatges regularitzats: 
 

 
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 

PROPIETARI FINCA RESULTANT % PROPIETAT IMPORT A PAG AR 

MUNT PROM %i1, i2, i3, i4, i5 17,1800% 5.651,51 € 
JOSEP BUIXALLEU i6 14,8392% 4.881,48 € 
MARIA ROSA SARSANACH BAYES i7 5,6601% 1.861,94 € 
JOSEP MARIA CANALETA MAS i8 5,2788% 1.736,51 € 
MARIA VALLS MUNTANER i9 6,2862% 2.067,90 € 
SERALSI i10 6,6393% 2.184,05 € 
HOHNER i11 13,9863% 4.600,91 € 
CARME TENA LLOPIS 
JAUME JULIÀ TRABAL %i1, iv2 7,2643% 2.389,65 € 

DIVERSOS PROPIETARIS iv1 22,8658% 7.521,90 € 
TOTALS   100,000% 32.895,86 € 
        
DIVERSOS PROPIETARIS       
JORDI PLANAS AULADELL iv 1-1 8,2100% 617,55 € 
JORDI PLANAS AULADELL iv 1-2 8,2100% 617,55 € 
MARC PLA GRILLO iv 1-3 8,2100% 617,55 € 
MARIA ROSA SARSANACH BAYES 

iv 1-4 
9,2400% 695,02 € 

MARIA ROSA SARSANACH BAYES 13,3600% 1.004,93 € 
ETERLA iv 1-5 6,1600% 463,35 € 
ETERLA iv 1-6 6,1600% 463,35 € 
ETERLA iv 1-7 12,3200% 926,70 € 
ANGELA MAS PAGES iv 1-8 6,5700% 494,19 € 
ANNA MARIA PLA MAS iv 1-9 5,1300% 385,87 € 
CARME TENA LLOPIS 
JAUME JULIÀ TRABAL iv 1-10 9,2400% 695,02 € 

ALBERT COMAS BOHILS 
NÚRIA BOHILS PASTELLS 
JOSEP COMAS COMAJUAN 

iv 1-11 7,1900% 540,82 € 

TOTALS   100,00% 7.521,90 € 
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— 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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.-  Aprovar la quarta liquidació de les despeses d’anotació del projecte de reparcel·lació al 
Registre de la Propietat, d’encàrrec de la direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut per les 
obres d’urbanització, de la constitució de servitud d’aqüeducte i de la redacció de la separata del 
projecte d’urbanització de la UA16 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:  
 

 
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. 

PROPIETARI FINCA RESULTANT % PROPIETAT 
INICIAL IMPORT A PAGAR 

MUNT PROM %i1, i2, i3, i4, i5 17,1800% 5.651,51 € 
JOSEP BUIXALLEU i6 14,8392% 4.881,48 € 
MARIA ROSA SARSANACH BAYES i7 5,6601% 1.861,94 € 
JOSEP MARIA CANALETA MAS i8 5,2788% 1.736,51 € 
MARIA VALLS MUNTANER i9 6,2862% 2.067,90 € 
SERALSI i10 6,6393% 2.184,05 € 
HOHNER i11 13,9863% 4.600,91 € 
CARME TENA LLOPIS 
JAUME JULIÀ TRABAL %i1, iv2 7,2643% 2.389,65 € 

DIVERSOS PROPIETARIS iv1 22,8658% 7.521,90 € 
TOTALS   100,000% 32.895,86 € 
        
DIVERSOS PROPIETARIS       
JORDI PLANAS AULADELL iv 1-1 8,2100% 617,55 € 
JORDI PLANAS AULADELL iv 1-2 8,2100% 617,55 € 
MARC PLA GRILLO iv 1-3 8,2100% 617,55 € 
MARIA ROSA SARSANACH BAYES 

iv 1-4 
9,2400% 695,02 € 

MARIA ROSA SARSANACH BAYES 13,3600% 1.004,93 € 
ETERLA iv 1-5 6,1600% 463,35 € 
ETERLA iv 1-6 6,1600% 463,35 € 
ETERLA iv 1-7 12,3200% 926,70 € 
ANGELA MAS PAGES iv 1-8 6,5700% 494,19 € 
ANNA MARIA PLA MAS iv 1-9 5,1300% 385,87 € 
CARME TENA LLOPIS 
JAUME JULIÀ TRABAL iv 1-10 9,2400% 695,02 € 

ALBERT COMAS BOHILS 
NÚRIA BOHILS PASTELLS 
JOSEP COMAS COMAJUAN 

iv 1-11 7,1900% 540,82 € 

TOTALS   100,00% 7.521,90 € 
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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. 
 
 
4.8 Acceptar la subvenció de fons documentals i alt res subministraments per a biblioteques 
municipals 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local, de 23 de maig de 2016, va aprovar sol·licitar l’adhesió a la Xarxa de Punts 
d’Informació i Lectura (XPIL) de municipis de 3.000 a 5.000 habitants, segons conveni model aprovat 
per la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 24 de novembre de 2015. 
 
Acord que va ser tramès a la Diputació de Girona juntament amb un certificat de compliment amb les 
característiques mínimes de l’equipament en data 1 de juny de 2016, amb registre d’entrada 1-2016-
008895-2. 
 
En data 27 d’octubre de 2016, per Decret de la presidència de la Diputació de Girona, es va acceptar 
la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Breda i el mateix Decret aprovava i resolia trametre i 
sol·licitar, a la nostra corporació, la signatura del Conveni regulador de l’adhesió da la Xarxa de Punts 
d’Informació i Lectura (XPIL). 
 
L’esmentat Conveni va ser aprovat ser la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2016. 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària, de 13 de desembre de 
2016 va aprovar concedir una subvenció a l’Ajuntament de Breda de 1.500,00€ per a l’adquisició de 
fons documental i altres, destinats a la biblioteca municipal. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Acceptar la subvenció de 1.500,00€ per a l’adquisició de fons documental i altres, destinats a 
la biblioteca municipal, concedida per la Diputació de Girona. 
 
Segon.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació 
 
Tercer.-  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 secretària, 
aquesta acta.  
 
 
La secretària interventora     Vist i plau, 
          L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
Maite Pérez Vicente          Dídac Manresa Molins 
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