Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 1JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 18-1-2016
Hora d’inici: 21:00 hores
Hora d’acabament: 22:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Judit Cortada Esteve
Teresa Martorell Julià
Jaume Anglada
Joan Antoni Frias
Oscar Montero Martorell
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 23JG2015 (28-12-2015)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i la societat Transport
Sanitari de Catalunya SLU.
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
4. Hisenda
4.1. Extingir el contracte de l’empresa Rentokil Initial España SA per a la realització de tres
tractaments anuals al CEIP Montseny i a l’Escola Bressol de Breda.
4.2. Aprovació del pressupost presentat per l’empresa Anticimex per a la realització de
tractaments de desinsectació, desratització i desinfecció de les instal·lacions dels edificis
municipals.
4.3. Extingir el contracte de l’empresa Prevemont Societat de Prevenció S.L.U. per a la
realització de serveis per a la vigilància de la salut.
4.4. Contractació menor de Serveis de Vigilància de la salut amb l’empresa Gabinetesme
Prevención.
4.5. Extingir el contracte de l’empresa ICESE Prevenció SL per a la realització de serveis per
a la prevenció de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia.
4.6. Contractació menor del Servei de Prevenció amb l’empresa Gabinetesme Prevención.
4.7. Aprovar el servei de transport escolar no obligatori pel curs 2015-2016.
4.8. Aprovar els pressupostos per al 2016 del material de neteja per a les instal·lacions
esportives municipals.
4.9. Aprovar el pressupost menor per contractar serveis de publicitat i propaganda.
4.10. Aprovar el pressupost del material d’obra per a obra municipal.
4.11. Aprovació del pressupost per contractar la redacció del projecte per urbanització d’una
part del carrer Manel de Genovart.
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4.12. Aprovar la sol·licitud d’inclusió i autoritzar la despesa per a l’execució de diversos
programes de DIPSALUT, Organisme de salut pública de la Diputació de Girona, per aquest
2016.
4.13. Aprovar el pressupost menor de mobiliari urbà.
4.14. Aprovar el pressupost per a obres municipals.
4.15. Aprovar despeses plurianuals per els contractes.
4.16. Acceptar la proposta presentada pel Consell Comarcal de la Selva sobre les condicions
tècniques i econòmiques del servei d’assessorament tècnic continuat a l’Ajuntament de Breda
en matèria d’enginyeria.
4.17. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques
que regeixen el procediment de licitació del contracte d’assessorament urbanístic
(arquitecte/a superior), mitjançant negociat sense publicitat.
4.18. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques
que regeixen el procediment obert de licitació del contracte d’assessorament d’arquitecte/a
tècnic, mitjançant negociat sense publicitat.
4.19 Acceptar la proposta per la contractació de serveis de disseny de materials gràfics per
l’Ajuntament de Breda pel 2016.
4.20 Aprovar diversos pressupostos de despeses generades en l’organització i
desenvolupament del Carnaval 2016.
4.21 Aprovar el valor econòmic dels premis i ajuts pel Carnaval 2016.S
4.22 Aprovar el pressupost i autoritzar la despesa per a l’adquisició de material tecnològic.
5. Obres i Urbanisme
5.1. Aprovació del Conveni urbanístic de gestió en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 11
“Plaça de les Escoles”.

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 21:00 hores del dia 18 de gener de 2016. Constatada l’existència de quòrum
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 23JG2015 DE 28 DE
DESEMBRE DE 2015
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 28 de desembre de 2015.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació d’aquesta, la qual queda aprovada
per unanimitat pels membres de la Junta de Govern Local.

2. ASSUMPTES DELEGATS DE PLE
2.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i la societat Transport
Sanitari de Catalunya SLU.
Antecedents
En data 1 de setembre de 2014, per acord de la Junta de Govern local es va aprovar la signatura d’un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i el Consorci de Transport Sanitari Regió Girona
SA, adjudicatari del concurs de transport sanitari urgent, per a l’ús d’espais municipals a l’empresa
esmentada i així facilitar l’estada de personal de guàrdia i l’ambulància al municipi de Breda.
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Tal i com es va publicar al DOGC 6955, de 14 de setembre de 2015, l’actual empresa adjudicatària de
la prestació del transport sanitari urgent del Lot E en l’expedient TS/14 del Servei Català de Salut, és
Transport Sanitari de Catalunya SLU.
Atès que el canvi d’empreses s’ha fet efectiu en data 14 de gener de 2016 a les 00:00h. es resol
automàticament d’acord amb el Pacte 5 del conveni signat amb Consorci de Transport Sanitari Regió
Girona SA.
Amb la voluntat de garantir a l’actual empresa adjudicatària Transport Sanitari de Catalunya SLU la
disposició d’un espai que reuneixi els requisits necessaris per a la poder estacionar els vehicles que
utilitza per als seus serveis i alhora facilitar l’estada al nostre municipi del personal sanitari de guàrdia,
així com per establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts s’ha redactat el conveni, que
es reprodueix literalment:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre l’Ajuntament de Breda i la societat Transport Sanitari de Catalunya, SLU
Breda, 18 de gener de 2016
REUNITS
D’una part,
L’Ajuntament de Breda, representat pel Sr. Dídac Manresa Molins, Alcalde de Breda, actuant en ús de les
atribucions pròpies del càrrec.
I, de l’altra part,
La societat Transport Sanitari de Catalunya, SLU, amb domicili social a l’avinguda Josep Tarradellas, 8-10, 6è5a, de Barcelona, amb el NIF núm. B-62.003.280 (“TSC”) degudament representada pel Sr. Stefano Pellegri,
major d'edat, amb NIE X-3000718-T en la seva qualitat de representant de l’administrador únic/apoderat d’acord
amb l’escriptura de 92/2015.
Tot reconeixent que, en les representacions esmentades, tenen capacitat legal i suficient per a signar aquest
conveni, lliurement i espontània, i
MANIFESTEN
I.- Que la mercantil TSC, és una empresa dedicada al transport sanitari per carretera, tant urbà com interurbà, i
ha estat l’adjudicatària de la prestació del transport sanitari urgent del lot E en l’expedient de TS/14 del Servei
Català de la Salut, tal i com consta en l’anunci publicat al DOGC número 6955 de data 14 de setembre de 2015.
II.- Que TSC està interessada en disposar d’un espai que reuneixi els requisits necessaris per a poder estacionar
els vehicles que utilitza en la prestació del servei de transport sanitari urgent.
III.- Que l’Ajuntament de Breda està disposat, per tal de col·laborar a un millor Servei sanitari al municipi i per
facilitar l’estada al personal sanitari de guàrdia, a cedir a TSC el local situat al Passeig de les Escoles, nº20 del
municipi de Breda, que l’Ajuntament ocupa amb títol legal suficient i que és apte per a l’estacionament dels
vehicles de TSC.
IV.- Que d’acord amb els expositius antecedents, i trobant-se d'acord les seves voluntats, formalitzen el present
conveni de cessió d’ús que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
El present conveni té com a objecte la regulació de la cessió a TSC de l’ús del local situat al passeig de les
Escoles núm. 20 del municipi de Breda, per tal que TSC pugui estacionar-hi un total de 1 vehicle que TSC
utilitzarà en la prestació del servei de transport sanitari de l’àrea bàsica de salut de Breda-Hostalric.
La delimitació dels Espais és la que resulta del Annex 1 que s’adjunta al present Contracte, signat per ambdues
Parts en senyal de conformitat amb el seu contingut.
Segon.- Condicions de la cessió
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L’Ajuntament de Breda cedeix a utilitat exclusiva del TSC l’ús de les dependències de l’esmentat
edifici, definides en el plànol adjunt (Annex 1).
El TSC podrà habilitar les instal·lacions amb mobiliari que consideri necessari, aquestes despeses
seran assumides pel TSC.
Extingida la finalitat per la qual es cedeix l’ús del local, TSC s'obliga i compromet a mantenir els
Espais en les mateixes condicions en què els rep, comprometent-se a realitzant pel seu compte i
càrrec aquelles reparacions i/o substitucions atribuïbles a una conducta negligent del seu personal.
El cobert existent al pati del davant, serà d’ús exclusiu per aparcament de l’ambulància de guàrdia.
L’Ajuntament es responsabilitza de proveir l’espai amb subministraments d’aigua i elèctric, potencia
220W.

Tercer .- Responsabilitats
El personal del TSC es farà responsable de fer guardar i respectar en tot moment les instal·lacions cedides.
Quart.- Cost de l’ús dels espais
•
L’Ajuntament cedeix els Espais a TSC de forma gratuïta donat que la seva utilització per part de TSC
per a la prestació dels seus serveis de transport sanitari operarà en benefici dels pacients del Centre
d’Atenció Primària de Breda i en la prestació d’un servei de millor qualitat.
•
L’Ajuntament de Breda es farà càrrec de les despeses de consums (aigua i llum)
Cinquè.- Durada i denúncia del conveni
•
Aquest conveni tindrà una durada d’1 any i es renovarà automàticament per anys naturals, si cap de
les dues parts no el denuncia.
•
La denúncia del conveni per qualsevol de les dues parts es comunicarà, com a mínim, amb 2 mesos
d’antelació.
Sisè.- Extinció del conveni
•
En el cas que es produís qualsevol incompliment per qualsevol de les Parts, la Part complidora haurà
de notificar aquesta circumstància a l’altra Part, qui disposarà d’un termini màxim de 30 dies per
esmenar o reparar l’incompliment. Transcorregut aquest termini sense que la Part incomplidora hagi
esmenat o reparat l’incompliment, l’altra Part podrà exercitar el seu dret a resoldre aquest Conveni.
•
La cessió d’ús s’extingirà automàticament en el cas que els béns cedits no es destinin a la finalitat
prevista en aquest conveni, és a dir, a la prestació del transport sanitari urgent a l’àrea bàsica de
salut Breda-Hostalric, derivada de l’adjudicació del lot E en l’expedient de TS/14 del Servei Català de
la Salut (anunci publicat al DOGC número 6955 de data 14 de setembre de 2015).
•
TSC podrà resoldre automàticament aquest Contracte, en qualsevol moment, en els següents
supòsits:
1. en cas que el TS/14 es resolgui anticipadament per qualsevol causa o sigui adjudicat a un
tercer diferent de TSC; o
2. en cas que el Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. o el Servei Català de la Salut rebutgi què
TSC pugui utilitzar els espais cedits per al desenvolupament de l’objecte del contracte públic,
amb independència de que dita decisió sigui susceptible o no de recurs en via judicial o
administrativa.
Setè.- Prohibició de cessió de drets.
TSC s’obliga i compromet a no cedir total o parcialment a tercers, per cap mitjà, els Espais o la seva posició en el
Conveni, sense l’acord previ i per escrit de la Cedent.
Vuitè.- Normativa aplicable i jurisdicció.
El present Conveni té naturalesa administrativa i es regirà per les seves pròpies clàusules i per la legislació
administrativa. La jurisdicció contenciosa-administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que
puguin plantejar-se entre les parts en el transcurs del present conveni.
I als efectes que així consti, i en prova de conformitat amb el contingut del present, les parts el subscriuen i
signen per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament del present.”

Legislació aplicable
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment.
Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Decret 336/1988 de 17 d‘octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.
Llei 33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i la societat
Transport Sanitari de Catalunya, SLU
Segon.- Notificar el present acord al Transport Sanitari de Catalunya SLU, fent-los tramesa adjunta
de dos exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la
Corporació.
Tercer.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

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 25 de desembre de 2015 al 15 de gener de 2016:
NUM
2015 / 546
2015 / 547
2015 / 548
2015 / 549
2015 / 550
2015 / 551
2016 / 1
2016 / 2
2016 / 3
2016 / 4
2016 / 5
2016 / 6
2016 / 7
2016 / 8
2016 / 9
2016 / 10
2016 / 11
2016 / 12

DATA
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
05/01/2016
05/01/2016
08/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
14/01/2016

2016 / 13
2016 / 14
2016 / 15
2016 / 16
2016 / 17
2016 / 18
2016 / 19

14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
15/01/2016
15/01/2016

PROPOSTES
pagament avançament paga extra juny 2016
Aprovar ADO factures finals des-2015
Factures pagades a La Caixa durant el mes de desembre de 2015
Servei recaptació_càrrecs dret públic_oct-no-des-2015
Servei recapatació_liquidacions oct-nov i des-2015
Servei recaptació_baixa drets_oct i nov-2015
37 pagaments finals mes novembre 2015 fase P
fase P lloguers Cercle Bredenc i actuació musical
Iniciar exp. Obres sòl no urbanitzable
Exp. Urbanístic 78/2015
Exp. Urbanístic 79/2015
Exp. Urbanístic 80/2015
Pagament indemnitzacions UA16
Exp.- 01/2016 Inici expedient sancionador en matèria de trànsit
Convocatoria informativa de Ple1 18/1/16
Convocatòria JG1 18/1/2016
Exp. Urbanístic 80/2015
Liquidació taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses OVP 4-trim15 comercializadora zero electrum
Exp. Urbanístic 82/2015
Exp. Urbanístic 83/2015
Exp. Urbanístic 84/2015 - Gas Natural
Exp. Urbanístic 85/2015 - Mapfre
Exp. Urbanístic 1/2016
Llicència Primera Ocupació LLO 2010/25 - Immobles Mas Pujol SL
Atorgar placa gual 383 adreça impositiva Av. Verge Montserrat, amb 4,5 metres linials,

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

5

Ajuntament de
Breda

4.1. Extingir el contracte de l’empresa Rentokil Initial España SA per a la realització de tres
tractaments anuals al CEIP Montseny i a l’Escola Bressol de Breda.
Antecedents
La Junta de Govern Local, per acord de data 29 d’octubre de 2012, va aprovar la contractació de
l’empresa Rentokil Initial España SA per al desenvolupament de 3 tractaments anuals de DDD
(desratització, desinsectació i desinfecció) al CEIP Montseny i a l’Escola Bressol de Breda.
D’acord amb l’article 221 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, els contractes s’extingeixen per compliment o per
resolució.
Vist que Rentokil Initial España SA ha portat a terme l’execució del contracte del control de plagues al
CEIP Montseny i a l’Escola Bressol de Breda, s’entén que s’ha produït el compliment de la prestació
objecte del contracte i per tant l’extinció del mateix.
Legislació aplicable
Articles 221 i 222 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.
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la llei de
contractes de les Administracions Públiques
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’extinció del contracte del control tres tractaments anuals al CEIP Montseny i a
l’Escola Bressol de Breda amb la mercantil Rentokil Initial España SA , al tractar-se d’un contracte
menor que no pot ser objecte de successives pròrrogues tàcites ni expresses.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats.
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
4.2. Aprovació del pressupost presentat per l’empresa Anticimex per a la realització de
tractaments de desinsectació, desratització i desinfecció de les instal·lacions dels edificis
municipals.
Antecedents
L’empresa Gestior Quimics SL ha presentat un pressupost de 3.863,63,-€ + 626,00-€ d’IVA per a la
realització de tractaments de desinsectació i desratització de les instal·lacions dels edificis municipals
per aquest 2016.
L’empresa Anticimex ha presentat un pressupost de 3.608,00,-€ + 495,00-€ d’IVA per a la realització
de tractaments de desinsectació i desratització de les instal·lacions dels edificis municipals per aquest
2016.
Vist que l’empresa Anticimex ha presentat el pressupost més econòmic.
Legislació aplicable
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
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per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any
2015. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el
Registre d’entrada municipal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pressupost de 3.608,00,-€ + 495,00-€ d’IVA presentat per l’empresa Anticimex
per a la realització de tractaments de desinsectació, desratització i desinfecció de les instal·lacions
dels edificis municipals per aquest 2016.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida
311.210.00 del pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa Anticimex fent-los tramesa adjunta d’un exemplar
del Pressupost esmentat degudament signat i segellat pel representant de la Corporació.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.3. Extingir el contracte de l’empresa Prevemont Societat de Prevenció S.L.U. per a la
realització de serveis per a la vigilància de la salut.
Antecedents
Atès que en data 20 de febrer de 2012 es va aprovar per Junta de Govern el Contracte de Serveis per
a la vigilància de la salut entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa Prevemont Societat de Prevenció
S.L.U.
D’acord amb l’article 221 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, els contractes s’extingeixen per compliment o per
resolució.
Vist que l’empresa Prevemont Societat de Prevenció S.L.U. ha portat a terme l’execució del contracte
del la realització de serveis per a la vigilància de la salut de l’Ajuntament de Breda, s’entén que s’ha
produït el compliment de la prestació objecte del contracte i per tant l’extinció del mateix.
Legislació aplicable
Articles 221 i 222 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.
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la llei de
contractes de les Administracions Públiques
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’extinció del Contracte de Serveis de serveis per a la vigilància de la salut amb
l’empresa Prevemont Societat de Prevenció S.L.U., al tractar-se d’un contracte menor que no pot ser
objecte de successives pròrrogues tàcites ni expresses.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats.
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.4. Contractació menor de Serveis de Vigilància de la salut amb l’empresa Gabinetesme
Prevención.
Antecedents
Atès que en data 20 de febrer de 2012 es va aprovar per Junta de Govern el Contracte de Serveis per
a la vigilància de la salut entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa Prevemont Societat de Prevenció
S.L.U.
Atès que l’Ajuntament disposa d’ofertes d’altres empreses que garanteixen la prestació d’aquest
servei en les mateixes condicions a partir de l’1 de març de 2016, la qual cosa fa innecessària la
permanència del contracte.
Atès la necessitat de que l’Ajuntament de Breda disposi d’una cobertura en la vigilància de la salut.
Vist que l’empresa Gabinetesesme Prevención, ha presentat un pressupost per import de 10,00,-€ per
la quota fixa anual per treballador pels serveis de vigilància de la salut i de 35,00,-€ com a quota
variable per el reconeixement mèdic realitzat.
Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Gabineteseme Prevención el contracte de serveis per la vigilància de
la salut, per l’import assenyalat en la part expositiva d’aquesta resolució, amb data d’efecte del
contracte a 1 de març de 2016.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016. 920.227.06.
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Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.5. Extingir el contracte de l’empresa ICESE Prevenció SL per a la realització de serveis per a
la prevenció de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia.
Antecedents
Atès que en data 12 de gener de 2015 es va aprovar per Junta de Govern el Contracte de Serveis de
serveis per a la prevenció de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia entre l’Ajuntament
de Breda i l’empresa ICESE Prevenció SL.
D’acord amb l’article 221 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, els contractes s’extingeixen per compliment o per
resolució.
Vist que ICESE Prevenció SL. ha portat a terme l’execució del contracte del la realització de serveis
per a la prevenció de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia de l’Ajuntament de Breda,
s’entén que s’ha produït el compliment de la prestació objecte del contracte i per tant l’extinció del
mateix.
Legislació aplicable
Articles 221 i 222 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.
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la llei de
contractes de les Administracions Públiques
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’extinció del Contracte de Serveis de serveis per a la prevenció de seguretat en el
treball, higiene industrial i ergonomia amb l’empresa ICESE Prevenció SL, al tractar-se d’un contracte
menor que no pot ser objecte de successives pròrrogues tàcites ni expresses.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats.
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.6. Contractació menor del Servei de Prevenció amb l’empresa Gabinetesme Prevención.
Antecedents
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Atès que en data 12 de gener de 2015 es va aprovar per Junta de Govern el Contracte de Serveis de
serveis per a la prevenció de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia entre l’Ajuntament
de Breda i l’empresa ICESE Prevenció SL.
Atès que l’ajuntament disposa d’ofertes d’altres empreses que garanteixen la prestació d’aquest
servei en les mateixes condicions a partir de l’1 de febrer de 2016, la qual cosa fa innecessària la
permanència del contracte.
Atès la necessitat de que l’Ajuntament de Breda disposi d’una cobertura en la prevenció de la
seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia.
Vist que l’empresa Gabinetesesme Prevención, ha presentat un pressupost per import de 1.300,00,-€
+ 273,00-€ d’IVA (1.573,00-€) per la quota anual pels serveis de prevenció aliè.
Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a la empresa Gabinetesesme Prevención el contracte de serveis per a la
prevenció de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia, per l’import assenyalat en la part
expositiva d’aquesta resolució, amb data d’efecte del contracte a 1 de febrer de 2016.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016. 920.227.06.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.7. Aprovar el servei de transport escolar no obligatori pel curs 2015-2016
Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva té delegades mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les competències entre altres de la gestió del
transport escolar en l’àmbit de la comarca de la Selva.
En aplicació del decret 161/96, des del curs 2008/09 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya ha adequat l’aportació per curs al servei de transport no obligatori amb la previsió que
hi hagi aportacions d’alumnes i ajuntaments per finançar el cost del servei.
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La Junta de Govern local de 20 d’abril de 2015 va aprovar el conveni de col·laboració entre
l’ajuntament de Breda i el consell comarcal de la Selva pel finançament del transport escolar no
obligatori, per tal d’ afavorir un trasllat adequat i què sigui econòmicament viable per a les famílies.
Amb registre d’entrada 41, d’11 de gener de 2016, s’ha rebut del consell comarcal de la Selva la
relació d’usuaris del nostre municipi pel curs 2015-2016, amb un total de 93 usuaris on hi consta el
centre on estudien. L’import total del servei serà de 4.650 euros.
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.
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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’import de 4.650 euros en concepte de transport no obligatori pel curs 2015-2016,
en càrrec a l’aplicació pressupostaria 2016 920-22799.
Segon.- Notificar el present acord al consell comarcal de la Selva i als serveis comptables de la
corporació.
Tercer.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució del precedent acord.

4.8. Aprovar els pressupostos per al 2016 del material de neteja per a les instal·lacions
esportives municipals
Antecedents
La neteja de les instal·lacions esportives municipals com el camp d’esports, el pavelló poliesportiu i
les piscines és responsabilitat municipal.
Atès que les esmentades instal·lacions no estan incloses en el contracte del servei de neteja
d’immobles municipals amb l’empresa CESPA SA.
Atès que els productes necessaris per a la seva neteja són específics per aquest tipus
d’instal·lacions.
S’ha sol·licitat a l’empresa DIBOSCH SL, especialitzada en la matèria, un pressupost detallat per
cadascuna de les instal·lacions.
L’empresa DIBOSCH SL ens ha tramès els pressupostos que a continuació es detallen:
EMPRESA

CIF

DIBOSCH SL

B-17427618 Material de neteja del pavelló poliesportiu

CONCEPTE

PARTIDA
342 221-10

IMPORT
(733,43+154,02) 887,45€

DIBOSCH SL

B-17427618 Material de neteja del camp d’esports

342 221-10

(422,96+88,82) 511,78€

DIBOSCH SL

B-17427618 Material de neteja de les piscines

342 221-10

(346,73+72,81) 419,54€

TOTAL

(1.503,12+315,65) 1.818,77€

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
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L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis i subministraments que es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

DIBOSCH SL

B-17427618 Material de neteja del pavelló poliesportiu

CONCEPTE

PARTIDA
342 221-10

IMPORT
(733,43+154,02) 887,45€

DIBOSCH SL

B-17427618 Material de neteja del camp d’esports

342 221-10

(422,96+88,82) 511,78€

DIBOSCH SL

B-17427618 Material de neteja de les piscines

342 221-10

(346,73+72,81) 419,54€

TOTAL

(1.503,12+315,65) 1.818,77€

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

4.9. Aprovar el pressupost menor per contractar serveis de publicitat i propaganda
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Breda vol contractar la publicitat i propaganda pels actes que realitzarà
l’exercici 2016: Fira de Primavera, Fira de l’Olla, Dia del Circ i Festes de Nadal, d’acord amb el
pressupost presentat que a continuació es detalla:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Sàpien Publicacions
F64074982
S.C.C.L.

Publicitat per: Fira de Primavera, Fira de
l’Olla, Dia del Circ i Festes de Nadal - 2016

APLICACIÓ PRESSU.
2016 920-22602

IMPORT
2.000 € (més IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
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.
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Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis de publicitat i propaganda es relacionen a continuació i
autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Sàpien Publicacions
F64074982
S.C.C.L.

Publicitat per: Fira de Primavera, Fira de
l’Olla, Dia del Circ i Festes de Nadal - 2016

APLICACIÓ PRESSU.
2016 920-22602

IMPORT
2.000 € (més IVA)

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

4.10. Aprovar el pressupost del material d’obra per a obra municipal
Antecedents
Atès que es necessiten materials per l’obra que s’ha de dur a terme al pavelló i a altres localitzacions
del municipi
S’ha sol·licitat a l’empresa J. Viñas Magatzem Construcció SLU, un pressupost detallat dels materials.
L’empresa J. Viñas Magatzem Construcció SLU, en data 23 de desembre de 2015, ens va remetre el
pressupost del materials per un import de 2.859,40 € (2.363,14 € i 496,26 € d’IVA)
Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar el subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar les
despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
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EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

J. Viñas Magatzem Construcció SLU

B-17829581

Material d’obra

1532-210.00

2.859,40 €

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

4.11. Aprovació del pressupost per contractar la redacció del projecte per urbanització d’una
part del carrer Manel de Genovart
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita portar a terme la urbanització d’una part del carrer Manel
de Genovart i vist el pressupost presentat per l’Arquitecte Sr. Santi Prat Gual per la redacció de
projecte i resta de documentació annexa relacionada, per un import de 4.719 € (3.900 € i 819 €
d’IVA).
Legislació aplicable
L’article 9 i10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis de l’arquitecte Sr. Santi Prat Gual per la redacció de
projecte i resta de documentació annexa relacionada, per portar a terme la urbanització d’una part del
carrer Manel de Genovart, per un import de 4.719 € (3.900 € i 819 € d’IVA).
Segon.- Aprovar la despesa corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la partida 151-627.00
del pressupost per l’exercici 2016.
Tercer.- Donar compte del present acord a l’interessat, pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.12. Aprovar la sol·licitud d’inclusió i autoritzar la despesa per a l’execució de diversos
programes de DIPSALUT, Organisme de salut pública de la Diputació de Girona, per aquest
2016
Antecedents
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, aprova anualment un Catàleg de
Serveis on descriu els programes que ofereix.
Del total de programes que es poden demanar, la nostra Corporació té previst sol·licitar el següents:
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Pt01. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions d’Alt Risc de Transmissió de
Legionel·losi, que es desenvolupa al camp d’esports, al pavelló poliesportiu i a l’escola bressol
municipal.
Pt02. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions de Baix Risc de Transmissió de
Legionel·losi, que es desenvolupa a les piscines municipals i al dipòsit d’aigua per regar el camp
d’esports.
Pt04. Programa d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta del Consumidor, amb el que
s’analitzaran l’escola Montseny, l’escola bressol El Petit Montseny, la font del Cr. Còdols, la font de la
plaça de la Bassa del Molí, l’Espai Jove i el CAP.
Pt09. Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Sorreres Infantils, per a les analítiques de
l’escola Montseny, l’escola bressol El Petit Montseny, la plaça de la Bassa del Molí i la plaça Lluís
Companys.
Alguns d’aquests programes tenen un cost establert per les ordenances fiscals reguladores de la
Diputació de Girona.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament,
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Ordenances Fiscals reguladores dels serveis oferts per DIPSALUT
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud a DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, la
inclusió de l’Ajuntament de Breda als programes del Catàleg de Serveis 2016 següents:
Programa
Pt01. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions d’Alt Risc
de Transmissió de Legionel·losi
Pt02. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions de Baix
Risc de Transmissió de Legionel·losi
Pt04. Programa d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta
del Consumidor

Pt09. Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Sorreres
Infantils

Instal·lacions/Serveis
Camp d’esports
Pavelló poliesportiu
Escola bressol El petit Montseny
Piscines municipals
Dipòsit aigua de rec camp d’esports
Escola Montseny
Escola bressol El Petit Montseny
Font del Cr. Còdols
Font de la plaça de la Bassa del Molí
Espai Jove
CAP
Escola Montseny
Escola bressol El Petit Montseny
Plaça de la Bassa del Molí
Plaça Lluís Companys

Segon.- Autoritzar les despeses, dels programes que es detallen, en les aplicacions, vinculades si és
el cas, del pressupost de l’any 2016.
Programa
Pt01. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions
d’Alt Risc de Transmissió de Legionel·losi

Cost
3 instal·lacions
220,00€ x actuació

Pt02. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions de
Baix Risc de Transmissió de Legionel·losi

2 instal·lacions
96,00€ x actuació

Partida
2016 311 210_00
660,00€

Pt04. Programa d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a
l’Aixeta del Consumidor

2016 311 210_00

192,00€
Gratuït per l’Ajuntament

Pt09. Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les 4 instal·lacions
2016 323 212_00_02
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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Sorreres Infantils

36,00€ x actuació
144,00€

Tercer.- Realitzar els tràmits establerts i preparar la documentació necessària per a la sol·licitud de
cadascun dels programes acordats.
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.13. Aprovar el pressupost menor de mobiliari urbà
Antecedents
Presentat el pressupost de l’empresa Happy Lúdic corresponent a la compra de mobiliari urbà.
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar els següents pressupostos
presentats que a continuació es detallen:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Happy Lúdic

B63768550

Mobiliari urbà

PARTIDA

IMPORT
1.966,00 + 412,86 (IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a aprovar els pressupost que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa a
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Happy Lúdic

B63768550

Mobiliari urbà

PARTIDA

IMPORT
1.966,00 + 412,86 (IVA)

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

4.14. Aprovar el pressupost per obres municipals
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Antecedents
Presentat el pressupost de Construccions INAD corresponent a les obres per a la millora de la vorera
del Pavelló del carrer Gaserans.
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els
interessos generals i els serveis municipals, ha de procedir a realitzar la següent contractació d’acord
amb els pressupost presentat que a continuació es detalla:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Construccions INAD

40353855X

Obres vorera

1532.210.00

2.200,00 + 462,00 (IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a aprovar els pressupost que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa a
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Construccions INAD

40353855X

Obres vorera

1532.210.00

2.200,00 + 462,00 (IVA)

Segon.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu
coneixement i efectes, i autoritzar el pagament de la primera factura, núm. 1 de data 05/01/16.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.15. Aprovar despeses plurianuals per els contractes
Antecedents
S’inicia expedient per a l'aprovació de despeses plurianuals segons el següent detall:
CONCEPTE
Contracte de serveis de tècnic de comunicació
Contracte de serveis d’assessorament-arquitecte tècnic
Contracte de serveis d’assessorament-arquitecte superior

Nº ANYS
3
3
3

ANUALITATS
2016-2018
2016-2018
2016-2018
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Amb data 18 de gener de 2016, es va emetre informe de Secretaria-intervenció sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Legislació aplicable
• L'article 174 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.
• Els articles 79 a 88 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos.
• El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació
aplicable, procedint la seva aprovació per JGL, de conformitat amb el que es disposa en l'article 88
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril i la base 26.2 de les bases d’execució del pressupost 2016.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2016-2018, segons el següent detall:
ANUALITAT
DESTINACIÓ
PARTIDA
IMPORT
TOTAL

2016
Serveis tècnic de comunicació
2016/920.227.06
18.481,06 €

ANUALITAT
DESTINACIÓ

2016
Serveis
d’assessorament
arquitecte tècnic
2016/151.227.06
24.200,00 €

2017
Serveis
d’assessorament
arquitecte tècnic
2017/151.227.06
24.200,00 €
72.600,00 €

2018
Serveis
d’assessorament
arquitecte tècnic
2018/151.227.06
24.200,00 €

2016
Serveis
d’assessorament
arquitecte superior
2016/151.227.06
22.926,32 €

2017
Serveis
d’assessorament
arquitecte superior
2017/151.227.06
22.926,32 €
68.778,95 €

2018
Serveis
d’assessorament
arquitecte superior
2018/151.227.06
22.926,32 €

PARTIDA
IMPORT
TOTAL
ANUALITAT
DESTINACIÓ
PARTIDA
IMPORT
TOTAL

2017
Serveis tècnic de comunicació
2017/920.227.06
18.481,06 €
55.443,17 €

2018
Serveis tècnic de comunicació
2018/920.227.06
18.481,06 €

Segon.- Procedir a fer la corresponent retenció de crèdit al pressupost 2016 d’acord amb el següent
quadre:
CONCEPTE
Contracte de serveis tècnic de comunicació
Contracte de serveis d’assessorament arquitecte tècnic
Contracte de serveis d’assessorament arquitecte superior

ANUALITAT
Anualitat 2016
Anualitat 2016
Anualitat 2016

PARTIDA
920.227.06
151.227.06
151.227.06

IMPORT
18.481,06 €
24.200,00 €
22.926,32 €

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

4.16. Acceptar la proposta presentada pel Consell Comarcal de la Selva sobre les condicions
tècniques i econòmiques del servei d’assessorament tècnic continuat a l’Ajuntament de Breda
en matèria d’enginyeria
Antecedents
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En data 31 de desembre de 2015 va finalitzar la relació de treball amb la persona encarregada de
l’assessorament extern en matèria d’enginyeria de l’Ajuntament de Breda.
Coneixedors que des del Consell Comarcal de la Selva s’ofereixen serveis d’assessorament tècnic en
aquesta matèria es va sol·licitar la presentació d’una oferta descriptiva de les condicions tècniques i
econòmiques del servei.
L’oferta, presentada per l’Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, detalla:
“Descripció del servei, metodologia i valoració econòmica
Descripció
Donar suport als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Breda especialment en tot allò que fa referència
a matèries pròpies d’enginyeria (Atenció i consultes, informe de llicències d’activitats, inspeccions en
matèria d’activitats ...).
Es preveu per a la correcta prestació d’aquest servei una dedicació de 4 hores setmanals, el que
representa una dedicació total mensual de 16 hores.”
En aplicació de l’Ordenança Fiscal T06, la bonificació per servei continuat i les altres despeses
complementàries (desplaçaments fins a 30km) la taxa a meritar i les condicions de pagament sumen
un cost mensual de 698,80€/mes.
El servei s’iniciarà l’1 de febrer de 2016 i finalitzarà el 31 de desembre de 2016 i la prestació seria els
dilluns al matí de 9 a 13 h.
Atès que es prestarà el servei un total d’11 mesos el cost final és de 7.686,80€.
Legislació aplicable
Ordenances fiscals per a l’any 2015 del Consell Comarcal de la Selva.
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar l’oferta presentada per l’Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva,
referent a l’assessorament tècnic continuat a l’Ajuntament de Breda en matèria d’enginyeria. Amb
cost total de 7.686,80€ i una durada d’11 mesos (de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2016). Expdt.
SSTT: 1916.Ass
Segon.- Autoritzar la despesa de 698,80€ mensuals (de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2016),
amb càrrec a la partida pressupostària 151 227_06 del pressupost 2016.
Tercer.- Comunicar la present resolució al Consell Comarcal de la Selva i fer-los tramesa de la
documentació necessària pel correcte desenvolupament de l’encàrrec.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.17. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques
que regeixen el procediment de licitació del contracte d’assessorament urbanístic (arquitecte/a
superior), mitjançant negociat sense publicitat.
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Antecedents
L’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix el contracte de serveis com “aquells l’objecte dels
quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació d’aquesta
Llei, els contractes de serveis es divideixen en les categories enumerades a l’annex II.”
Article 19. del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els Contractes administratius com:
1. Tenen caràcter administratiu els contractes següents, sempre que els subscrigui una
Administració pública:
a. Els contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics,
subministrament, i serveis, així com els contractes de col·laboració entre el sector
públic i el sector privat. No obstant això, els contractes de serveis compresos a la
categoria 6 de l’annex II i els que tinguin per objecte la creació i interpretació artística
i literària i els d’espectacles compresos a la categoria 26 del mateix annex no tenen
caràcter administratiu.
b. Els contractes d’objecte diferent dels expressats anteriorment, però que tinguin
naturalesa administrativa especial perquè estan vinculats al gir o tràfic específic de
l’Administració contractant o perquè satisfan de manera directa o immediata una
finalitat pública de la competència específica d’aquella, sempre que no tinguin
expressament atribuït el caràcter de contractes privats de conformitat amb el paràgraf
segon de l’article 20.1, o perquè ho declara una llei.
2. Els contractes administratius es regeixen, quant a la preparació, adjudicació, efectes i
extinció, per aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament; supletòriament s’apliquen
les altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. No obstant això, als
contractes administratius especials a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior els són
aplicables, en primer terme, les seves normes específiques.
De les diferents modalitats d’adjudicació dels contractes amb l’Administració Pública establertes a
l’Article 138 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’adjudicació es farà mitjançant procediment negociat atès que
ens referim a un contracte de serveis dels que estableix l’Article 174 e) del mateix Text Refós.
Atès que en data 13 de novembre, es van redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò
que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que existeix crèdit pressupostari suficient a la partida 151 227.06 del pressupost 2016 per
l’import de 22.926,32€.
Legislació aplicable
• Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
• El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
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• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig)
• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
• Text consolidat del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el procediment obert de licitació del
contracte d’assessorament urbanístic (arquitecte/a superior), mitjançant negociat sense publicitat.
• Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el procediment obert de licitació del contracte
d’assessorament urbanístic (arquitecte/a superior), mitjançant negociat sense publicitat.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per al
contracte d’assessorament urbanístic (arquitecte/a superior) de Breda i obertura de la fase de licitació.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
que ha de regir el contracte i publicar-lo en el perfil del contractant.
1

Tercer.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses :
1
2
3

Empresa
Santi Prat Gual
Projectes Urbans Arquitectura i Territori
SLP
Joan B. Caballero Humet

NIF/CIF
43.671.728H

Adreça
Tr. Sant Antoni, 6

B63.082.531

Rambla Prat, 2 1r 2a

40.286.633V

Gran Via de les Corts Catalanes, 784
5è 1a

CP - Municipi
17400 BREDA
08012
BARCELONA
08013
BARCELONA

Quart.- Notificar el present acord als serveis comptables per al seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.18. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques
que regeixen el procediment obert de licitació del contracte d’assessorament d’arquitecte/a
tècnic, mitjançant negociat sense publicitat.
Antecedents
L’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix el contracte de serveis com “aquells l’objecte dels
quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als efectes de l’aplicació d’aquesta
Llei, els contractes de serveis es divideixen en les categories enumerades a l’annex II.”
Article 19. del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els Contractes administratius com:
3. Tenen caràcter administratiu els contractes següents, sempre que els subscrigui una
Administració pública:
a. Els contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics,
subministrament, i serveis, així com els contractes de col·laboració entre el sector
públic i el sector privat. No obstant això, els contractes de serveis compresos a la

1

De conformitat amb l’article 178.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, en el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses
capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible.
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categoria 6 de l’annex II i els que tinguin per objecte la creació i interpretació artística
i literària i els d’espectacles compresos a la categoria 26 del mateix annex no tenen
caràcter administratiu.
b. Els contractes d’objecte diferent dels expressats anteriorment, però que tinguin
naturalesa administrativa especial perquè estan vinculats al gir o tràfic específic de
l’Administració contractant o perquè satisfan de manera directa o immediata una
finalitat pública de la competència específica d’aquella, sempre que no tinguin
expressament atribuït el caràcter de contractes privats de conformitat amb el paràgraf
segon de l’article 20.1, o perquè ho declara una llei.
4. Els contractes administratius es regeixen, quant a la preparació, adjudicació, efectes i
extinció, per aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament; supletòriament s’apliquen
les altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. No obstant això, als
contractes administratius especials a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior els són
aplicables, en primer terme, les seves normes específiques.
De les diferents modalitats d’adjudicació dels contractes amb l’Administració Pública establertes a
l’Article 138 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’adjudicació es farà mitjançant procediment negociat atès que
ens referim a un contracte de serveis dels que estableix l’Article 174 e) del mateix Text Refós.
Atès que en data 13 de novembre, es van redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò
que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que existeix crèdit pressupostari suficient a la partida 151 227.06 del pressupost 2016 per
l’import de 24.200,00€.
Legislació aplicable
• Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
• El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor
del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig)
• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
• Text consolidat del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el procediment obert de licitació del
contracte d’assessorament d’arquitecte/a tècnic, mitjançant negociat sense publicitat.
• Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el procediment obert de licitació del contracte
d’assessorament d’arquitecte/a tècnic, mitjançant negociat sense publicitat.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per al
contracte d’ de Breda i obertura de la fase de licitació.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
que ha de regir el contracte i publicar-lo en el perfil del contractant.
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2

Tercer.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses :
1
2
3

Empresa
Sr. Vicenç Moya Torrebadell
Sr. Albert Gonzàlez Noguera
Sr. Miquel Vendrell i Deulofeu

NIF/CIF
36.904.655-M
40.345.631-C
40.296.128-J

Adreça
Cr. Montseny, 18
Cr. Lleida, 39
Cr. Cristòfol Grover, 4-6, local 31

CP - Municipi
17400 BREDA
17400 BREDA
17001 GIRONA

Quart.- Notificar el present acord als serveis comptables per al seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.19. Acceptar la proposta per la contractació de serveis de disseny de materials gràfics per
l’Ajuntament de Breda pel 2016
Antecedents
Atesa la previsió d’activitats municipals per a les que es requereix un bon material gràfic per a una
millor publicitat i promoció, s’ha cregut oportú sol·licitar a Jordi Clarà Iglesias, amb NIF 79.304.468-P,
dissenyador gràfic, un pressupost per saber el cost anual de la contractació dels seus serveis per a
cadascuna de les activitats previstes
L’oferta presentada recull, en concepte de tarifa plana, els treballs següents:
- Maquetació del butlletí municipal de Breda “L’Àgora”
- Disseny i maquetació de desplegables promocionals (materials descrits, publicitat en diaris i
revistes, baners, ...)
- Disseny i maquetació de cartells promocionals
- Disseny i maquetació de plantilles de document s administratius
- Disseny i maquetació d’elements de senyalització
El cost total és de 4.658,50€ (3.850,00€ + 808,50€ d’IVA), que s’abonaran mensualment amb càrrec a
les factures emeses pel titular.
La vigència anirà de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2016.
Legislació Aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar l’oferta presentada per Jordi Clarà Iglesias, amb NIF 79.304.468-P, per a la
contractació del seus serveis com a dissenyador gràfic per a totes les tasques descrites. Amb un cost
total de 4.658,50€ i una durada d’11 mesos (de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2016).

2

De conformitat amb l’article 178.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, en el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses
capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible.
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Segon.- Autoritzar la despesa de 423,50€ mensuals (350,00€ + 73,50€ d’IVA), de l’1 de febrer al 31
de desembre de 2016, amb càrrec a la partida pressupostària 920 227_06 del pressupost 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat i convocar-lo per a la signatura del corresponent
contracte.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.20. Aprovar diversos pressupostos
desenvolupament del Carnaval 2016

de

despeses

generades

en

l’organització

i

Antecedents
Els dies 6 i 7 de febrer es celebra el Carnaval, l’organització i desenvolupament de les activitats que
conformen la festivitat té el detall següent:
DIA
Dissabte 6
Diumenge 7

EMPRESA
Federal Vigilància i Seguretat SA
Músics de Girona SCCL - Enric González Maronda

ACTIVITAT
Seguretat privada al ball de nit
Espectacle: Disco Doctor Fly Show

Cadascuna de les empreses ha detallat en un pressupost el cost dels seus serveis. El resum és el
següent
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Federal Vigilància i
A-17.799.099
Seguretat SA

Servei 2 vigilants seguretat pel 06/02/16
205,70€
2016 338 226.09.06
de 23:59 a 05:00 (total 5 hores)
(170,00€ + 35,70€ d’IVA)

Músics de Girona
F-17.459.991
SCCL

Espectacle: Disco Doctor Fly Show
Enric González Maronda

2016 338 226.09.06

726,00€
(600,00€ + 126,00€ d’IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els serveis que es relacionen a continuació i autoritzar les despeses en
les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Federal Vigilància i A-17.799.099

PARTIDA

IMPORT

Servei 2 vigilants seguretat pel 06/02/16 2016 338 226.09.06 205,70€
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Seguretat SA

de 23:59 a 05:00 (total 5 hores)

Músics de Girona
F-17.459.991
SCCL

Espectacle: Disco Doctor Fly Show
Enric González Maronda

(170,00€ + 35,70€ d’IVA)
726,00€
2016 338 226.09.06
(600,00€ + 126,00€ d’IVA)

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

4.21. Aprovar el valor econòmic dels premis i ajuts pel Carnaval 2016
Antecedents
Com en anualitats anteriors, des de l’Àrea de Festes, es pretén impulsar una festivitat tradicional com
el Carnaval mitjançant l’atorgament de premis a les disfresses guanyadores del concurs i ajuts
econòmics al participants que es puguin incloure en les categories següents:
Disfresses acompanyades de carrossa
Comparses de més de 10 participants
Els premis els atorga un jurat, format per membres de la Comissió de Festes i la Junta del Cercle
Bredenc.
S’escollirà la millor disfressa de les que participin a la rua i al ball de nit, segons les següents
categories:
Disfressa més original
Disfressa més divertida
Disfressa més treballada
El valor econòmic de cadascun dels premis és:
Disfressa més original – 100,00€
Disfressa més divertida – 100,00€
Disfressa més treballada – 150,00€
Per a la recepció dels ajuts econòmics establerts per als participants al Carnaval amb carrossa i/o
amb una comparsa de més de 10 persones cal donar compliment als requisits següents:
Realitzar la inscripció a l’OAC (carrer Nou, 3 Bxs.) o bé per correu electrònic a l’adreça
sbombi@breda.cat adjuntant el full normalitzat.
Participar a la rua de Carnaval pels carrers de Breda.
A les carrosses se’ls assignarà un número de participació quan hagin cursat la inscripció. Aquest
número l’hauran de penjar a la carrossa, en un lloc visible.
Prendre part al ball de nit, que es celebrarà al Cercle Bredenc.
Justificar l’ajut mitjançant l’aportació, abans del 14 de març de 2016, del full normalitzat i fotografies
on es vegi clar:
Que la carrossa i/o comparsa han participat a la rua pels carrers de Breda.
Que els participants dels grups amb carrossa i les comparses han participat al ball de nit al Cercle
Bredenc.
Que les comparses estan formades per més de 10 participants.
Els ajuts econòmics establerts són:
100,00€ per a les disfresses que vagin acompanyades de carrossa
25,00€ per a les comparses amb més de 10 components
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar el valor econòmic dels premis a les disfresses que participin a la rua i al ball de
Carnaval 2016, que atorgarà el jurat, segons les categories següents:
Disfressa més original – 100,00€
Disfressa més divertida – 100,00€
Disfressa més treballada – 150,00€
Segon.- Aprovar la concessió d’ajuts econòmics per als participants al Carnaval, amb carrossa i/o
amb una comparsa de més de 10 persones, que compleixin els requisits i terminis establerts. I fixar
les quantitats en:
100,00€ per a les disfresses que vagin acompanyades de carrossa
25,00€ per a les comparses amb més de 10 components
Tercer.- Publicar el present acord al tauler d’edictes i al web de la Corporació,
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables i a l’oficina d’atenció al ciutadà de la
Corporació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.22. Aprovar el pressupost i autoritzar la despesa per a l’adquisició de material tecnològic
Antecedents
En data 1 de febrer de 2016 iniciaran les seves tasques laborals a l’Ajuntament de Breda una
assessora en enginyeria i un tècnic en comunicació.
Pel ple desenvolupament de les seves tasques es fa necessari l’adquisició de material informàtic i de
telefonia mòbil.
Comprats diversos serveis es considera adient adquirir el material a l’empresa Redcoon Electronic
Trade SLU, que detalla el pressupost següent:
EMPRESA

CIF

Redcoon Electronic Trade SLU B-63.211.767

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

Equips per a processos de la
993,58€
2016 920 626.00
informació
(987,59€+5,99€ d’IVA)

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Procedir a aprovar el pressupost que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en
l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

Redcoon Electronic Trade SLU B-63.211.767

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT

993,58€
Equips per a processos de la
2016 920 626.00
informació
(987,59€+5,99€ d’IVA)

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

5. OBRES I URBANISME
5.1. Aprovació del Conveni urbanístic de gestió en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 11
“Plaça de les Escoles”.
Antecedents
Vista la proposta de Conveni Urbanístic de gestió en relació amb l'àmbit de la Unitat d’Actuació núm.
11 “Plaça de les Escoles” i amb l'objecte d’obtenir de manera immediata la possessió material de les
finques descrites en l’apartat expositiu IV del conveni, per tal de procedir a la seva cessió temporal al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objecte que hi basteixin les
edificacions provisionals d’un centre educatiu d’ensenyament secundari fins que no s’hagin acabat les
obres de construcció d’un centre escolar en un altre àmbit, en execució del projecte de reparcel·lació
voluntària de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”, publicat en el DOGC núm. 4915 de
29 de juny de 2007 i inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners en data 4 de
setembre de 2007 i del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”,
publicat en el DOGC núm. 4832 de 1 de març de 2007.
Vistos informes tècnic i jurídic sobre la seva adequació a l'objecte i funcions previstes a la legislació
urbanística de Catalunya.
Considerant que les condicions per la possessió material dels terrenys titularitat de l’Ajuntament en
virtut del projecte de reparcel·lació voluntària d’aquest àmbit que es proposen, responen als
interessos públics municipals a l'àmbit urbanístic.
Legislació aplicable
- Els articles 9.8 , 25.1 , 18.1.c) y 61 del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre -TRLSRU-,
- Articles 8 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya –TRLUC-,
- Article 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme;
- Article 51.1.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 articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d' abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local. No obstant, aquesta competència va ser delegada a la
Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia 259/2015 de data 29 de juny de 2015.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de conveni urbanístic de gestió referit, i que es transcriu a
continuació:
“ Conveni urbanístic de gestió en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”
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Breda, essent les 12:00 hores del dia __ de gener de 2015.
REUNITS
D’una banda,
El Sr. Dídac Manresa Molins, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Breda amb domicili a la Plaça de la Vila de
Breda, núm. 9 N.I.F. P-1703000-H. Actua en nom i representació de l’Ajuntament de Breda, en execució de
l’acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió de data 13 de juny de 2015, que s'acompanya com a annex 1.
L'assisteix la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Maite Pérez Vicente, en qualitat de fedatària públic local d’acord
amb el contingut de l’article 92 bis. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
l’article 1 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
De l’altre,
El Sr Ramon Blázquez Martínez, major d’edat, amb domicili a Balenyà, Carretera C-17, km 49,446, DNI
77.260.315-A, com a persona física representant de la mercantil “CERTIS CORP, S.L.”, Administradora única de
la companyia denominada HABITARSA S.L., domiciliada en 08550-Balenyà, Carretera C-17, Km. 49,446;
constituïda per temps indefinit, sota la denominació EXCOVER INVERSIONES,S.L., mitjançant escriptura
autoritzada per el Notari de Barcelona, la Sra. Isabel Gabarró Miquel, el 21 de febrer de 2001; modificada la
seva denominació per la d’ ACERTIS INVERSIONES S.L., en escriptura autoritzada per el Notari de Vic, el
Sr.Antonio de Juan Ortiz, el 10 de setembre de 2008, con el número 1.907 de protocol, novament modificada la
seva denominació per la actual, mitjançant escriptura autoritzada per el Notari de Vic, el Sr.Antonio de Juan
Ortiz, el 3 de maig de 2012, con el número 724 de protocol; e INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona
en el VOLUM 33718, FOLI 150, FULL B 233253, INSCRIPCIÓ 9. Amb CIF número B62510961.
I el Sr. Jordi Pujol Alemany amb DNI 77276099D i en representació d’Immobles Mas Pujol, SL amb NIF
B17628132.
Aquestes persones compareixen totes elles en la seva condició de ser els únics propietaris i promotors de la
Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”.
EXPOSEN:
I.- Que mitjançant Decret d’Alcaldia 6/2007, de data 22 de gener de 2007, es va aprovar el projecte d’urbanització
de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”. L’acord fou publicat en el DOGC núm. 4832 de 1 de març
de 2007.
II.- Que mitjançant acord de la Junta de Govern de 7 de juny de 2007, es va aprovar el projecte de reparcel·lació
voluntària de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”. L’acord fou publicat en el DOGC núm. 4915 de
29 de juny de 2007.
III.- Que el projecte de reparcel·lació fou inscrit en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners en
data 4 de setembre de 2007.
IV.- Que en virtut d’aquest projecte de reparcel·lació, i d’acord a les prescripcions del planejament general i
derivat que la regulen, es van adjudicar a l’Ajuntament de Breda les següents finques:
-

Zones:

a)
URBANA: PARCELA señalada con el número ONCE (11) en el polígono de Actuación número 11 “Plaça
de les Escoles”, del término municipal de Breda, de superficie cuatrocientos metros cuadrados (400 m2),
destinada a la construcción de viviendas de protección oficial destinadas a la venta, de régimen general i régimen
especial, o destinadas a alquileres de renta básica, según la modalidad que se decida en el momento de
realizarse la construcción o promociones de viviendas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 a) del
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners Tom 3234 llibre 93 de Breda, foli 16 finca 3374.
b)
URBANA: PARCELA señalada con el número DIECISIETE (17) en el polígono de Actuación número 11
“Plaça de les Escoles”, del término municipal de Breda, de superficie cuatrocientos metros cuadrados (400 m2),
calificada como zona de edificación abierta, Subzona B residencial intensiva dos, con una superficie edificable de
doscientos cuarenta metros cuadrados, que de conformidad con lo establecido en el artículo 147 a) del Decreto
305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo, se trata de una finca
destinada a la construcción de viviendas de protección oficial destinadas a la venta, de régimen general i régimen
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especial, o destinadas a alquileres de renta básica, según la modalidad que se decida en el momento de
realizarse la construcción o promociones de viviendas.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners Tom 3234 llibre 93 de Breda, foli 34 finca 3380.
c)
URBANA: PARCELA señalada con el número DIECIOCHO (18) en el polígono de Actuación número 11
“Plaça de les Escoles”, del término municipal de Breda, de superficie cuatrocientos metros cuadrados (400 m2),
calificada como zona de edificación abierta, Subzona B residencial intensiva dos, con una superficie edificable de
doscientos cuarenta metros cuadrados.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners Tom 3234 llibre 93 de Breda, foli 37 finca 3381.
-

Sistemes:

a)
URBANA: PARCELA señalada con el número VENTIOCHO (28) en el polígono de Actuación número 11
“Plaça de les Escoles”, del término municipal de Breda, de superficie mil sesenta y cuatro metros cuadrados
(1.064 m2), calificada como sistema urbanístico de equipamientos comunitarios.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners Tom 3234 llibre 93 de Breda, foli 67 finca 3391.
b)
URBANA: PARCELA señalada con el número TREINTA Y UNO (31) en el polígono de Actuación
número 11 “Plaça de les Escoles”, del término municipal de Breda, de superficie cuatro mil ochocientos un
metros cuadrados (4.801 m2), calificada como sistema urbanístico de comunicaciones, vialidad y áreas de
aparcamiento de vehículos.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners Tom 3234 llibre 93 de Breda, foli 70 finca 3394.
c)
URBANA: PARCELA señalada con el número VENTINUEVE (29) en el polígono de Actuación número
11 “Plaça de les Escoles”, del término municipal de Breda, de superficie dos mil dieciocho un metros cuadrados
(2.018 m2), calificada como sistema urbanístico de espacios libres y zonas verdes.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners Tom 3234 llibre 93 de Breda, foli 68 finca 3392.
d)
URBANA: PARCELA señalada con el número TREINTA (30) en el polígono de Actuación número 11
“Plaça de les Escoles”, del término municipal de Breda, de superficie veinticinco metros cuadrados (25 m2),
calificada como servicios técnicos, centro transformador, que forma parte del sistema urbanístico de
equipamientos comunitarios.
Inscrita al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners Tom 3234 llibre 93 de Breda, foli 69 finca 3393.
Com annex núm. 2 s’adjunta còpia del plànol parcel·lari amb les finques cedides a l’Ajuntament com a sistemes o
aprofitament mig del sector.
V.- Que a la data d’avui els propietaris i promotors no han procedit encara a executar les obres d’urbanització de
l’àmbit de gestió urbanística.
VI.- Que és interès de l’Ajuntament obtenir de manera immediata la possessió material de les finques objecte de
cessió que han estat descrites en l’apartat expositiu IV, amb l’objecte de procedir a la seva cessió temporal al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objecte que hi basteixin les edificacions
provisionals d’un centre educatiu d’ensenyament secundari fins que no s’hagin acabat les obres de construcció
d’un centre escolar en un altre àmbit.
VII.- Que amb ànims de coadjuvar en l’assoliment d’aquest interès municipal que ha de permetre resoldre ni que
sigui de manera provisional i temporal una mancança important del municipi de Breda, les parts han assolit els
següents
ACORDS:
Primer.- Malgrat que els propietaris i promotors de l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”
encara no han procedit a executar les obres d’urbanització, mitjançant l’atorgament del present document
aquests procedeixen a lliurar a l’Ajuntament de Breda, que la rep, la possessió material dels terrenys que són de
la seva titularitat en virtut del projecte de reparcel·lació voluntària d’aquest àmbit , que s’han relacionat en
l’apartat expositiu IV i que figuren grafiats en el plànol aportat com a annex dos.
Segon.- El lliurament de la possessió dels esmentats terrenys no eximeix als propietaris del compliment dels
seus deures urbanístics d’urbanitzar i cedir la urbanització a l’Ajuntament com administració urbanística actuant,
en el marc del sistema de gestió urbanística que figura en el projecte de compensació aprovat, redactat d’acord
al planejament general i derivat que regulen l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”.
Tercer.- Els propietaris i promotors de l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles” declaren
conèixer, i en el que sigui menester hi consenteixen i accepten, la voluntat de l’Ajuntament de Breda de procedir
a la cessió temporal d’aquestes finques al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb
l’objecte de que hi basteixin les edificacions provisionals d’un centre educatiu d’ensenyament secundari, fins a la
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seva edificació en un altre àmbit. En aquest sentit els propietaris i promotors es comprometen i obliguen a no
entorpir les obres d’execució d’aquestes obres, col·laborant en el que sigui necessari a la seva ràpida execució.
Quart.- En justa contraprestació, l’Ajuntament de Breda es compromet i obliga a no requerir i exigir als propietaris
l’execució de les obres del projecte d’urbanització d’aquesta unitat d’actuació en el termini dels propers vuit anys,
ni a tramitar un canvi de sistema de compensació a cooperació que comportés l’exigència legal d’aquesta
obligació urbanística als propietaris en aquest termini.
Cinquè.- Pel supòsit de que abans d’aquest termini de vuit anys els propietaris i promotors manifestessin la seva
voluntat de procedir a executar les obres del projecte d’urbanització, l’Ajuntament consentirà en la seva execució
parcial – i si s’escau la recepcionarà-, amb suspensió de la part que correspongui als terrenys que siguin ocupats
de manera provisional per part del Departament d’Ensenyament o el propi Ajuntament per l’objecte abans
exposat.
Si en acabar les obres d’urbanització encara es mantingués aquesta ocupació provisional que impedís la
finalització del projecte d’urbanització en la seva integritat, els promotors i propietaris podran optar entre (a) la
possibilitat de lliurar parcialment la urbanització i alliberar només parcialment les càrregues urbanístiques de les
seves finques fins que l’Ajuntament permeti la finalització de la urbanització per innecessarietat del seu ús
provisional, o bé (b) lliurar a l’Ajuntament l’import econòmic equivalent al cost de la part d’urbanització que no
s’hagi pogut portar a terme, d’acord a l’estat d’amidament i valoració que realitzin els tècnics municipals
conjuntament amb el director de l’obra, en quin cas se’ls alliberarà totalment de tal càrrega urbanística.
Sisè.- En el supòsit de que l’Ajuntament hagués de realitzar una urbanització parcial i provisional de l’espai que
ocuparà temporalment per tal de donar compliment a les prescripcions tècniques que es necessiten per
l’equipament escolar de referència, aquestes obres aniran al seu càrrec així com el cost del seu enderrocament i
desmuntatge per tal de procedir a l’execució de les obres del projecte d’urbanització, sense que tot plegat suposi
més cost pels propietaris i promotors.
En el supòsit de que part o en la seva totalitat aquestes obres d’urbanització que realitzi ara l’Ajuntament siguin
compatibles amb el projecte d’urbanització, en el moment de realitzar-se les obres d’urbanització del sector es
procedirà a abonar el seu import a l’Ajuntament, incorporant-ho com un dret de crèdit en el compte de liquidació
de la reparcel·lació.
Setè.- El promotors i propietaris es comprometen i obliguen a posar en coneixement dels futurs compradors de
les seves parcel·les o de les entitats que procedissin a llur gravamen, el contingut del present conveni, amb
l’objecte de que s’hi subroguin en la seva integritat.
Vuitè.- Els pactes que composen el present conveni s’han d’interpretar de manera conjunta, i el seu compliment
ha de ser integral, de tal manera que l’incompliment parcial o total per alguna de les parts comportarà la resolució
automàtica del present conveni a simple requeriment de l’altre part, amb alliberament de les obligacions pròpies
aquí establertes.
En prova de conformitat, signen el present per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data a dalt
esmentats.”

Segon.- Sotmetre a informació pública per termini d'un mes des de la publicació de l'anunci
corresponent al Butlletí Oficial la Província de Girona, i al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament.
Durant el període d'informació pública, podrà examinar-se la proposta esmentada de conveni
urbanístic per qualsevol persona i formular-se les al·legacions que procedeixin. A tal efecte, queda a
disposició dels interessats l'expedient administratiu tramitat per tal que pugui ser examinat a la
Secretaria municipal durant el període d'informació pública, en horari d'atenció al públic, de dilluns a
divendres, de 09:00 a 14:00 hores.
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 secretaria,
aquesta acta.
La secretària interventora

Vist i plau,
L’alcalde
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