Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8/2011
Caràcter: Extraordinari
Dia: 28 de novembre de 2011
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:50 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

ASSISTENTS
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor
Secretari
Sr. Marià Vilarnau i Massa, en comissió circumstancial.

Ordre del dia:
1.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2011: “4.1.
Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a
la cessió de PDA’S per a la e-ruta del municipi”.
2-. Ratificació del règim de dedicació i retribució de l’alcalde segons l’acord de la Junta de
Govern Local de data 24 d’octubre de 2011: “7.2. Compatibilitat alcalde”
3.- Transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció – expedient 5/2011
4.- Suplement de crèdit per majors ingressos - expedient 6/2011
5.- Creació del Centre de dia per a les persones grans.
6.- Adjudicació del contracte de concessió del servei públic d’abastament d’aigua i
clavegueram de Breda
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2011: “4.1.
Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda
per a la cessió de PDA’S per a la e-ruta del municipi.
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva juntament amb diversos ajuntaments de la comarca, com
és el nostre, van engegar el projecte de les E-rutes a l’any 2010.
Per poder fer les e-rutes és indispensable disposar d’un ordinador de butxaca, o pda, on es
descarrega el software que guia a l’usuari i interpreta els elements patrimonials i que el
Consell Comarcal de la Selva vol facilitar la disponibilitat de pda’s als Ajuntaments amb erutes per poder oferir als visitants aquest producte turístic.
El Consell Comarcal de la Selva proposa a l’Ajuntament de Breda la subscripció d’un
conveni per a la cessió de les PDA’s i els adaptadors que compromet a l’Ajuntament de
Breda a la conservació, manteniment i fer-se càrrec de les despeses del material informàtic
i del servei de lloguer, amb el text següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
L’AJUNTAMENT DE BREDA PER A LA CESSIÓ DE PDA’S PER A LA E-RUTA DEL
MUNICIPI
Santa Coloma de Farners a 25 d’octubre de 2011
REUNITS
D’una part, el Sr. Robert Fauria i Danés, president del Consell Comarcal de la Selva, amb
NIF P-6700002-F i domicili a Santa Coloma de Farners, passeig Sant Salvador, núm. 25-27,
actuant en la representació que ostenta en virtut de l’acord adoptat pel Ple del Consell
Comarcal en sessió de data 7 de juliol de 2011.
I, de l’altra, el Sr. Jordi Iglesias i Salip, alcalde de l’Ajuntament de Breda amb NIF P1703000-H i domicili a la Plaça de la Vila, núm. 9, actuant en virtut d’alcalde de l’Ajuntament
de Breda.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat
legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
I. Que el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda, tenen la voluntat de
promoure el desenvolupament econòmic i social de la comarca i del municipi fomentant
les activitats vinculades a la valorització dels recursos del territori d’una manera
sostenible i respectuosa amb aquest patrimoni.

Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

972 87 00 12
Fax 972 16 03 33
ajuntament@breda.cat

2

Ajuntament de
Breda

II. Que el Consell Comarcal de la Selva ha desenvolupat, conjuntament amb diversos
Ajuntaments de la comarca, diferents rutes electròniques d’interpretació del patrimoni,
d’ara endavant e-rutes, entre les quals n’hi ha una a Breda.
III. Que per poder fer les e-rutes és indispensable disposar d’un ordinador de butxaca, o
pda, on es descarrega el software que guia a l’usuari i interpreta els elements
patrimonials i que el Consell Comarcal de la Selva vol facilitar la disponibilitat de pda’s
als Ajuntaments amb e-rutes per poder oferir als visitants aquest producte turístic.
En conseqüència, les parts signants acorden atorgar el present Conveni de Col·laboració
subjecte a les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’una col·laboració entre ambdues entitats per
tal que el Consell Comarcal de la Selva faciliti a l’Ajuntament de Breda les pda’s necessàries
perquè els usuaris puguin realitzar la e-ruta del municipi.
Segona.- Compromisos del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva cedirà l’ús de 5 pda’s model HTC Touch i un conjunt de 5
adaptadors per a àudio (d’ara endavant material informàtic de la e-ruta) a l’Ajuntament de
Breda per a la seva utilització a la e-ruta del municipi durant els anys 2011 - 2015.
Tercera.- Compromisos per part de l’Ajuntament de Breda
L’Ajuntament de Breda vetllarà per la conservació del material informàtic de la e-ruta i serà
el responsable del manteniment, reposició, contractació d’assegurança o qualsevol altra
despesa derivada de l’ús dels materials informàtics i del servei de lloguer per les e-rutes.
Quarta.- Vigència i extinció
Aquest conveni entrarà en vigor el dia 25 d’octubre de 2011 amb una vigència fins a 31 de
desembre de 2015. Un cop esgotat aquest període, l’Ajuntament de Breda i el Consell
Comarcal de la Selva poden prorrogar el present conveni de mutu acord. En cas contrari, les
pda’s seran retornades al Consell Comarcal de la Selva i el present conveni quedarà
extingit.
Cinquena.- Règim jurídic
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en desenvolupament
d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre entitats de caràcter local i no se
sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó que els serà d’aplicació les normes
de règim jurídic de les administracions públiques i en concret les de règim local en matèria de
col·laboració institucional.
Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen
aquest document per duplicat exemplar en la data i lloc a dalt indicat.
Robert Fauria Danés
President del Consell Comarcal de la
Selva
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Proposta
Primer.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda per a la cessió de PDA’S per a la e-ruta del municipi.
Segon.- Ratificar el present acord en el proper Ple celebrat per la Corporació.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest
acord.”

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Ratificar l’Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda per a la cessió de PDA’S per a la e-ruta del municipi.
Segon.- Enviar certificació del 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.
Intervencions:
El Sr. Andreu Pujol pregunta si es coneix el cost de manteniment d’aquestes PDAs.
Pregunta si hi ha un llistat d’usuaris.
El Sr. Antoni Marín comenta que l’ús d’aquestes PDA no està acreditat i caldria preveure
una política de turística més global.
L’Alcalde respon que la novetat del conveni és l’assegurança per si es fan mal bé.
El Sr. Joan Antoni Frias respon que l’ús és molt baix, que ja ho passaran als regidors, i que
s’està treballant per potenciar aquest mitjà a través de particulars i agències de viatges o
promotor turístics.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: abstenció
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2-. Ratificació del règim de dedicació i retribució de l’alcalde segons l’acord de la
Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2011: “7.2. Compatibilitat alcalde”
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“Antecedents
Vista la sol·licitud efectuada per l’alcalde, en relació amb la compatibilitat de l’exercici de
càrrec d’alcalde amb l’exercici d’una segona activitat en el sector públic.
El ple de la corporació, per acord de data 18 de juliol de 2011, va establir en favor de
l’alcalde un règim de dedicació en exclusiva amb una retribució de 34.700 euros l’any bruts.
De conformitat amb l’article 75 de la LBRL la percepció de retribucions dels càrrec amb
dedicació en exclusiva és incompatible amb la percepció d’altres retribucions dels
pressupostos per part d’administracions públiques o les seves entitats dependents.
Per tant, per tal d’autoritzar-se la compatibilitat de l’exercici d’una segona ocupació al sector
públic, l’ajuntament ha de modificar el règim de dedicació exclusiva de l’alcalde i determinar
la dedicació mínima en l’exercici del seu càrrec.
En cas que s’acordi la compatibilitat de la dedicació de l’alcalde, caldrà comunicar a l’altra
entitat pública de la qual percebi retribucions, el règim i retribucions establert per
l’Ajuntament, als efectes de l’article 5 de la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques.
L’òrgan competent per acordar la compatibilitat de l’exercici de segones activitats és la
Junta de Govern, d’acord amb les delegacions fetes pel ple en sessió del dia 18 de juliol de
2011. L’òrgan competent per aprovar la dedicació de l’alcalde és el ple de conformitat amb
l’article 75 de la LBRL.
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, i
l’abstenció de l’alcalde, acorda:
Primer.- Declarar, amb efectes al dia 5 d’octubre de 2011, la compatibilitat del càrrec
d’alcalde de Breda amb l’exercici d’una segona activitat en el sector públic, deixant sense
efecte el règim de dedicació exclusiva.
Segon.- Fixar una dedicació parcial del càrrec d’alcalde del 50% de la jornada ordinària, i
determinar la seva retribució en els mateixos termes que es va establir en l’acord de ple de
data 18 de juliol de 2011.
Tercer.- Sotmetre a la ratificació del ple el règim de dedicació i retribució de l’alcalde en la
primera sessió que es porti a terme.”
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Ratificar el règim de dedicació i retribució de l’alcalde segons l’acord de la Junta de
Govern Local de data 24 d’octubre de 2011: “7.2. Compatibilitat alcalde”
Segon.- Comunicar als serveis comptables de la corporació pel seu coneixement i efectes
oportuns.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat
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Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.
Intervencions:
El Sr. Dídac Manresa pregunta a l’alcalde si és veritat que es retalla la jornada laboral al
50% i es manté el sou.
L’alcalde respon que no és així, i que la seva dedicació real serà la mateixa que té fins ara, i
que el que es fa amb aquesta proposta és repercutir a la seguretat social una part dels
costos.
El Sr. Manresa respon que aquesta lectura que fa és personal, i que costa de creure que un
cop acabi la jornada laboral a l’ajuntament a temps complert després anirà a Girona per
exercir el càrrec de president del CILMA.
L’alcalde respon que l’elecció del president del CILMA es fa a través del socis d’aquest
organisme, i que la dedicació que haurà de dedicar a aquest organisme és totalment
compatible amb el càrrec d’alcalde amb una dedicació complerta a l’ajuntament de Breda.
Comenta que mai ha acceptat càrrecs o dedicacions que siguin incompatibles, i que sempre
ha buscat la prioritat de l’Ajuntament de Breda.
El Sr. Manresa pregunta si el càrrec al CILMA és gratuït, el motiu pel qual en l’acord es parla
d’una segona retribució.
L’alcalde respon que el motiu que s’hagi fixat retribució és per intentar fer un estalvi a
l’Ajuntament en la cotització a la seguretat social.
El Sr. Manresa conclou que està segur que la segona dedicació finalment acabarà
repercutint a l’ajuntament i que el seu grup no tolerarà que es retalli la dedicació a l’alcaldia
de Breda, motiu pel qual vetllaran atentament en relació a dedicació que té l’alcalde i
denunciaran les circumstancies que afectin al normal desenvolupament del càrrec.
Finalment demana a l’alcalde que millori la redacció dels documents perquè aquesta
proposta d’acord dóna a equivoc ja que deixa entendre que l’alcalde reduirà la seva
dedicació a l’ajuntament.
L’alcalde respon que per un costat està content per la confiança que li han fet els membres
del CILMA que l’han elegit i per altra, i malgrat el redactat de l’acord, poden constatar el dia
que vulguin la dedicació que té en l’exercici del càrrec. Finalment, demana que es controli la
dedicació que ell té en el càrrec i que es posi de relleu si incompleix amb la mateixa.
Sr. Antoni Marín expressa que donades les circumstàncies econòmiques i la situació que
està vivint el país s’uneix a la petició de control efectuada pel grup d’ERC. Felicita a l’alcalde
per l’elecció del càrrec de president del CILMA i li demana que es recordi del municipi en
l’exercici d’aquest càrrec, per exemple intentant incrementar el nombre de trens que té
parada a Breda.
L’alcalde li dona les gràcies per la felicitació.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

972 87 00 12
Fax 972 16 03 33
ajuntament@breda.cat

6

Ajuntament de
Breda

Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: abstenció
3.- Transferència de crèdits entre partides de diferent grup de funció – expedient
5/2011
Antecedents
Atès que la Base d’execució del Pressupost permet imputar l’import total o parcial d’un crèdit
a altres partides pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica
Les transferències proposades afecten a diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l'exercici.
Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, que
impedeixi la modificació.
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, es proposa al Ple l’adopció del
següent:
ACORD
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit TCD 5/2011 del
pressupost de despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla:
PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR
Pro.
1
1
9
9
1

Eco.
12007
12104
12007
22604
62700

Descripció
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GUÀRDIA MUNICIPAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GUÀRDIA MUNICIPAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS
DESPESES JURÍDIQUES
PROJECTES TÈCNICS D'INVERSIÓ
TOTAL €

Import €
3.300,00
2.820,00
13.600,00
9.000,00
55.162,12
83.882,12

PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR
Pro. Eco. Descripció
0
91300 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS
2
16000 ASSEGURANCES SOCIALS
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2
3
9
9
3

48000
48001
35900
46700
60100

ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS
SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS
ALTRES DESPESES FINANCERES
APORTACIÓ A CONSORCIS
REFORMA MASIA CAL BATLLE
TOTAL €

-6.870,00
-5.500,00
-2.600,00
-6.450,00
-55.162,12
-83.882,12

Segon.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.
Quart.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit
per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis”
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions:
El Sr. Dídac Manresa exposa que en la proposta es redueixen les previsions d’amortització
del deute, i això significa pagar més interessos.
L’alcalde respon que els càlculs d’amortització del préstec s’estableixen en el moment de la
concertació del crèdit els 3.000 euros que sobren de la partida estaven previstos de més i
per tant vist que no es gastaran a finals d’any es canvien de destí.
El Sr. Manresa exposa que es redueixen les atencions benèfiques i assistencials i les
subvencions a entitats, i aquest fet no és una política massa social.
L’alcalde respon que la reducció de les atencions benèfiques i assistencials no respon a una
reducció real, sinó que el traspassar-se el servei al Consorci de Benestar social, la partida a
la qual s’imputa la despesa és ALTRES SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL, que es veu
incrementada en la proposta d’acord següent.
El Sr. Manresa pregunta per quin motiu s’augmenta la partida de projectes tècnics.
L’alcalde fa una explicació dels projectes que es volen concertar i que estan relacionat amb
serveis que s’estan prestant efectivament.
El Sr. Antoni Marín pregunta en relació a la minoració de la partida de atencions benèfiques,
i l’increment d’assistència jurídica.
L’alcalde, en relació a la minoració de la partida d’atencions benèfiques, es remet a
l’explicació que ha fet al Sr. Manresa, i en relació a la partida d’honoraris jurídics respon que
va en funció del grau de conflictivitat judicial que hi ha.
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Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 en contra
4.- Suplement de crèdit per majors ingressos - expedient 6/2011
Antecedents
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant decret núm. 383/2011 de data 17 de
novembre de 2011, ha ordenat la incoació de l’expedient de suplement de crèdit núm. SC
6/2011, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i
sent insuficient el crèdit per atendre-la (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de crèdit
es finançaran amb majors ingressos.
Vist l’estat d’execució del pressupost d’ingressos, les següents aplicacions pressupostàries
disposen de reconeixements de dret per sobre de les previsions definitives d’ingrés que es
varen aprovar amb el pressupost:

Aplicació

11300
11600
13000
30200
30900
31201
31202
31301
33200
38900
39211
46100
46500

Import
pressupostat
€

Descripció
Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
urbana
Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre Activitats econòmiques
Servei de recollida d'escombraries
Servei de cementiri i funeràris
Taxa serveis educatius
Taxa serveis escola de música
Taxa serveis esportius
Taxa per utilitz.privativa o aprofit.esp. per
empreses explt.subminist.
Altres reintegraments d'ex.tancats
(op.corrents)
Recàrrec de constrenyiment
Transferències de la Diputació de Girona
Transferències del Consell Comarcal de La
Selva

Drets
reconeguts
€

Diferencial
€

985.000,00

991.085,31

6.085,31

50.000,00

107.143,02

57.143,02

75.000,00
250.000,00
25.500,00
20.000,00
0,00
0,00

86.972,15
256.898,71
30.753,85
26.229,45
270,00
4.050,00

11.972,15
6.898,71
5.253,85
6.229,45
270,00
4.050,00

37.000,00

39.526,70

2.526,70

0,00

3.557,96

3.557,96

10.000,00
10.000,00

12.999,32
23.324,00

2.999,32
13.324,00

500,00

1.674,01

1.174,01

1.463.000,00 1.584.484,48 121.484,48
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Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, el Ple dictamina l’adopció del
següent:
ACORD
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit SC 6/2011 del
pressupost de la Corporació, finançat amb majors ingressos i el detall del qual és el següent:

Pro.
0
1
3
3
9
9
9
9

Eco.

Pressupost Despeses

31000 Interessos préstec
Neteja, recollida selectiva i
22700
abocadors
22611 Actes culturals i educatius
22613 FESTA DE L'AJUST
SUBMINISTRAMENT
22100
ELÈCTRIC
COMUNICACIONS
22200
TELEFÒNIQUES
HONORARIS
22708 RECAPTACIÓ CONSELL
COMARCAL
ALTRES SERVEIS DEL
22709
CONSELL COMARCAL
IMPORT TOTAL €

Eco.
11300
11600
13000
30200
31201
31301
39211
46100

Crèdits
inicials

Modif. de
crèdit

Augments
previsions

Crèdits totals
consignats

30.076,23

26.686,45

56.762,68

265.000,00

17.129,63

282.129,63

14.000,00
30.000,00

12.000,00
12.000,00

26.000,00
42.000,00

160.000,00

5.200,00

165.200,00

16.500,00

5.400,00

21.900,00

74.000,00

10.000,00

84.000,00

16.700,00

98.000,00

70.000,00

Pressupost d'ingressos

11.300,00

105.116,08
Crèdits
inicials

Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
985.000,00
urbana
Impost sobre l'Increment del Valor dels
50.000,00
Terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre Activitats econòmiques
75.000,00
Servei de recollida d'escombraries
250.000,00
Taxa serveis educatius
20.000,00
Taxa serveis esportius
0,00
Recàrrec de constrenyiment
10.000,00
Transferències de la Diputació de Girona
10.000,00

Augments
previsions

Crèdits
totals
consignats

6.000,00

991.000,00

57.000,00

107.000,00

11.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
13.116,08
105.116,08

86.000,00
256.000,00
26.000,00
4.000,00
12.000,00
23.116,08

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit
per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis”
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CINQUÈ.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions:
El Sr. Dídac Manresa exposa en relació a aquesta proposta veu que un increment de la
festa de l’ajust, que curiosament es va realitzar abans de les eleccions.
L’alcalde respon que la festa de l’ajust d’aquest any s’ha realitzat de la mateixa manera que
els altres anys en què no hi ha eleccions.
El Sr. Manresa demana que es faci un esforç per reduir despesa energètica ja que la majoria
d’increments de partides s’ha de fer per aquests conceptes.
L’alcalde respon que fa mesos que s’ha iniciat els treballs de camp per incidir en l’estalvi
energètic del municipi.
El Sr. Antoni Marín comenta que caldria fer previsions més acurades pel pressupost inicial,
ja que en aquesta proposta es preveuen modificacions del pressupost d’ingressos de més
del 100% de la previsió inicial. Hi votaran en contra pel motiu que es redueixen despeses
socials i s’incrementen altres despeses que no afecten tan directament el ciutadà.
L’alcalde respon que és motiu d’alegria que s’incrementin les partides d’ingressos respecte
les previsions inicials. Afegeix que es tracta de partides d’ingressos de caràcter conjuntural i
és difícil fer una previsió exacta, i que a més la previsió d’ingressos intenta fer-se de forma
prudent per evitar situacions de dèficit.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 en contra
5.- Creació del Centre de dia per a les persones grans.
Antecedents
L’Ajuntament de Breda el juliol de l’any 2009 va iniciar l’expedient per la construcció d’un
Centre de Serveis d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural a Breda. I que en
la Junta de govern de 10 de maig de 2010 es va adjudicar definitivament el contracte per
l’execució de les obres corresponents al projecte titulat “CENTRE DE DIA”, a l’empresa
“INDIKA SL”, amb NIF núm. B-17605015. A data 28 de febrer de 2011 es va rebre l’acte de
recepció de les obres, conforme aquestes estan acabades.
Vist el projecte d’establiment del servei públic municipal de centre de serveis per a les
persones grans i el seu reglament.
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres
presents l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal de centre de serveis
per a les persones grans que es desenvoluparà en el local de titularitat municipal situat a
l’Av. Montserrat s/n, així com el projecte d’establiment del servei que figura a l’annex 1 de
l’acord.
Segon.- Aprovar inicialment la ordenança reguladora del reglament del servei públic
municipal de centre de serveis per a les persones grans de Breda.
Tercer.- Determinar com a forma de prestació del servei la gestió directe per part de
l’Ajuntament.
Quart.- Exposar al públic per un termini de 30 dies al BOP de Girona, al DOGC i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament els acords anteriors, amb el benentès que si no es presenten
al·legacions en aquest termini esdevindran definitius sense necessitat d’acord posterior. En
aquest cas ordenar la publicació integra de l’acord d’establiment del servei i la ordenança al
BOP de Girona.
Cinquè.- Sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya la inscripció del servei com a “Centre de dia” en el registre d’entitats, serveis i
establiments socials i la formulació d’un conveni de finançament de les places objecte de
creació a través de l’establiment d’aquest servei, condicionant l’inici del servei a la
formalització d’aquest conveni.
Sisè.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Girona del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions:
El Sr. Josep Amargant manifesta que la viabilitat del projecte està condicionada a
l’aportació del Departament de Benestar i Família i pregunta com està la situació d’aquest
conveni.
L’alcalde respon que han parlat amb el Departament i que la situació és molt negativa i que
els han comentat que la firma del conveni podria realitzar-se l’any 2013. Realment la situació
és complicada. Afegeix que ha parlat amb municipis veïns que tenen centres com aquest
obert i la majoria tenen problemes per cobrar del Departament amb un retard de 8 mesos.
En relació a les possibilitats d’autofinançament són també difícils pel motiu que la mitjana de
places cobertes no subvencionades és del 50%.
El Sr. Amargant exposa que hi ha hagut mala previsió del govern perquè en el seu moment
la Consellera Carme Capdevila va recomanar no construir aquest tipus de centre.
L’alcalde respon que en el seu moment el Departament complia amb les obligacions dels
centres de dia, i que aquest equipament, sigui quin sigui finalment el seu destí, està situat en
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una bona ubicació i podrà tenir utilitat encara que no s’aconsegueixi el conveni amb el
Departament de Benestar Social.
El Sr. Joan Miquel Terrades exposa que en el moment en què es va projectar el centre es va
parlar amb el Departament, la Direcció General corresponent, en el moment en què
governava el tripartit, i que aquest li va donar a entendre que s’acabava el seu mandat i que
no volien entrar a decidir com s’hauria de gestionar aquest centre.
L’alcalde respon que estan confiats en què aquest equipament tirarà endavant, i que en el
moment en què varen decidir la seva construcció tampoc s’entreveia la situació econòmica
actual.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 abstencions
Breda@XXI: 1 a favor
6.- Adjudicació del contracte de concessió del servei públic d’abastament d’aigua i
clavegueram de Breda
Antecedents
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2010 es va
aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que
regirà el contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram de Breda,
sota la modalitat de concessió.
El plec de clàusules va ser modificat per mitjà d’acord de la Junta de Govern Local de 27 de
desembre de 2010, un cop resoltes les al·legacions que es varen formular al mateix.
Durant el termini de presentació de proposicions, es va presentar oferta per part de les
empreses següents:
- Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA
- Abastament d’Aigües del Tordera SL
Reunida la mesa de contractació ha portat terme la valoració de les ofertes presentades, i ha
formulat proposta d’adjudicació a favor de AAT, amb les següents condicions:
1.- L’adjudicació es fa d’acord amb el plec de clàusules de la contractació i l’oferta
econòmica presentada i els altres compromisos adoptats pel licitador en la documentació
tècnica valorada.
2.- El licitador no pot exigir durant el primer any de durada del contracte el cap quantitat en
concepte de reequilibri econòmic de la concessió, doncs ha acceptat les tarifes aprovades i
que consten al plec com a suficients durant el primer any.
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3.- A partir del primer any es podrà portar a terme la revisió de les tarifes del servei de
conformitat amb la clàusula 23 del plec.
En data 15 de novembre de 2011 s’ha requerit a AAT per tal que presenti la documentació
exigida a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, qui ha presentat la
documentació exigida per mitjà d’escrit presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament en
data 28 de novembre de 2011.
Fonaments de dret
L’adjudicació del contracte a l’empresa proposada per la mesa de contractació està
motivada per les actes de la mesa de valoració de les ofertes, i especialment, pel que fa als
criteris objecte d’un judici de valor, per l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data
1 de març de 2011.
Pel que fa al procediment de contractació s’han seguit les prescripcions dels articles 141 i
següents de la LCSP.
Pel que fa als recursos contra la present resolució, és d’aplicació l’article 310 de la LCSP.
Clàusula 21ª del Plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres per les
obres d’enllumenat monumental del monestir de Sant Salvador de Breda
En ús de les facultats atorgades per l’article 53 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,
Resolc,
Primer.- Adjudicar el contracte de concessió del servei públic d’abastament d’aigua i
clavegueram de Breda a l’empresa Abastament d’Aigües del Tordera SL amb Nif B17492265, de conformitat amb el plec de clàusules administratives aprovat i l’oferta
presentada, amb les següents condicions:
1.- L’adjudicació es fa d’acord amb el plec de clàusules de la contractació i l’oferta
econòmica presentada i els altres compromisos adoptats pel licitador en la documentació
tècnica valorada.
2.- El licitador no pot exigir durant el primer any de durada del contracte el cap quantitat en
concepte de reequilibri econòmic de la concessió, doncs ha acceptat les tarifes aprovades i
que consten al plec com a suficients durant el primer any.
3.- A partir del primer any es podrà portar a terme la revisió de les tarifes del servei de
conformitat amb la clàusula 23 del plec.
Segon.- Notificar l’adjudicació als licitadors i a l’adjudicatari, juntament amb l’informe de
l’enginyer municipal de data 1 de març de 2011 i l’acta de la mesa de contractació de 9 de
novembre de 2011.
Tercer.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
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d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Setè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest
acord.
Intervencions:
Intervé el Sr. Josep Amargant manifestant que votaran en contra de la proposta pels motius
següents:
-

La concessió de durada 25 anys dóna lloc a situacions còmodes pel concessionari i
en canvi un concessió de menys durada permet tenir-lo més lligat, i aconseguir una
major competitivitat en la prestació del servei.

-

Per altra part, s’haguessin pogut treure més compensacions a favor del municipi.

L’alcalde respon que si es volen fer inversions a la xarxa només hi ha dos sistemes, o bé
s’apuja el rebut de l’aigua dels usuaris o bé es fa una concessió a llarg termini per poder
negociar amb el concessionari l’amortització de les inversions.
Exposa que l’adjudicació s’ha fet en base a l’estudi que es va demanar a professionals
experts.
Per últim, fa constar que amb aquest contracte s’ha garantit el correcte subministrament de
l’aigua, que es facin inversions i que el rebut no s’apujarà desmesuradament.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 en contra

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el
secretari en comissió circumstancial de la Corporació, en dono fe.

L’alcalde,
Jordi Iglesias i Salip
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El secretari
en Comissió Circumstancial,
Marià Vilarnau Masa
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