Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 16JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 24-08-2015
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:20 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 15JG2015 (10-8-2015)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Hisenda
3.1. Aprovar la inclusió del projecte de Breda al Programa Treball i Formació, adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a
administracions locals 2015, a la sol·licitud conjunta que gestiona el Consell Comarcal de la
Selva
3.2. Concedir un ajut econòmic a la Fundació Oncolliga Girona
3.3. Concedir ajut econòmic social
3.4. Aprovar el contracte d’actuació musical de DJ OGT per la Festa Major
3.5. Aprovar el pressupost de neteja extra a l’Escola Bressol Municipal
3.6. Aprovar el pressupost per verificació del sistema de protecció davant el llamp de
quatre instal·lacions municipals
3.7. Aprovar l’encàrrec a la Diputació de Girona per licitar la contractació agrupada de Breda
amb empreses o micro-empreses de serveis energètics en el marc de la convocatòria d’ajuts
als ajuntaments beneficiaris de la campanya “Del Pla a l’Acció”
3.8. Resolució del conveni “d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents
per a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR, empresa
d’acció social SL.”

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda
en sessió ordinària a les 20:30 hores del dia 24 d’agost de 2015. Constatada l’existència de quòrum
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 15JG2015 DE 10
D’AGOST 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 10 d’agost 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. DONAR COMPTE
2.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia.
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès
de data del 8 al 21 d’agost de 2015:
NUM
327
328
329
330
331
332

DATA
11/08
11/08
11/08
11/08
13/08
14/08

333

14/08

334
335
336
337

14/08
17/08
17/08
18/08

338

18/08

339
340

18/08
18/08

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

19/08
19/08
19/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
21/08
21/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08

PROPOSTA
Lloguers locals Cercle Bredenc mes agost, reste fra. Nº 15-030, Projectes Urbans i altres
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants de
Incoar exp. Baixa d'ofici de menor del padró d'habitants
Conformitat amb la quantia per la indemnització
Ordre execució carrer del Vent 1
Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interés general Factor Energia SA 2-TRIM-15
Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interés general Orange Espagne SAU 1 i 2-trim-15
Celebrar Matrimoni Civil
Sol·licitud alta al Servei e-TAULER al Consorci AOC
Exp. 5/2015 Generació de Crèdit
Delegar en el Sr. Jaume Anglada Sarsanach, regidor municipal, l’autorització per a celebrar el
matrimoni
Autoritzar baixa Gual plaques 32 i 81 al passeig Escoles 6 i 4, respectivament, i devolució proporcional
taxes
Aprovar ADO factures i e-factures finals Jul-15
Nomenament com a alcalde accidental al primer tinent d'alcalde, Andreu Pujol Mas, del 20 al 23
d'agost, ambdós inclosos.
Liquidació celebració Matrimoni Civil
Liquidació celebració Matrimoni Civil
Liquidació celebració Matrimoni Civil
taxes per aprofitament especial del domini públic local hidrocantábrico energía sau exercici 2014
Incoar expedient per donar de baixa d'ofici del Padró d'Habitants
Incoació expedient ordre execució neteja finca Ctra. Arbúcies, 96
Liquidació celebració Matrimoni Civil
Inoar exp sancions de trànsit 2015/18
Aprovació construcció nínxols
Autoritzar duplicat títol nínxol 159A
Concessió llicència obra menor Exp. 39/2015 Com. Prop. Ctra. Arbúcies, 52
34 fres. Fase P, diverses dates mesos juny i juliol 2015
Tècnics i altres pagaments mes agost 2015
Nòmines treballadors i regidors mes agost 2015
Factures pagades a La Caixa durant el mes d’agost 2015
Incoació expedient legalitat urbanística Pl. Convent, 3 LLOM 32/2015
Acceptació renúncia plaça Brigada Jove 2015 i concessió vacant a persona Borsa de Treball
Convocatòria de ple extraordinari per sorteig de membres de les meses electorals del 27S
Liquidació celebració Matrimoni Civil

3. HISENDA
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3.1 Aprovar la inclusió del projecte de Breda al Programa Treball i Formació, adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a
administracions locals 2015, a la sol·licitud conjunta que gestiona el Consell Comarcal de la
Selva
Antecedents
En data 6 d’agost de 2015 es publica, al DOGC núm. 6929, l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció del
Departament d’Empresa i Ocupació.
El Consell Comarcal de la Selva, com a entitat beneficiària, aplicats els criteris establerts per l’Ordre
esmentada, té preassignats 50 contractes que ha ofert als municipis de la comarca.
Valorades les necessitats del municipi es vol presentar al Consell Comarcal de la Selva el Projecte de
rehabilitació d’edificis públics i eliminació de barreres arquitectòniques, en el que es sol·licita una
persona per al desenvolupament d’obres detallades en el projecte.
Com en anteriors edicions del programa el Consell Comarcal de la Selva ofereix els seus serveis per
a l’execució del projecte, el que té un cost de 350,00€ a pagar per la Corporació.
Legislació aplicable
EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la
renda mínima d’inserció destinades a administracions locals
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la inclusió del projecte “Projecte de rehabilitació d’edificis públics i eliminació de
barreres arquitectòniques” de Breda al Programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a administracions locals 2015, a la
sol·licitud conjunta que gestiona el Consell Comarcal de la Selva.
Segon.- Autoritzar la despesa per a la gestió i execució del projecte inclòs en el Programa Treball i
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, amb un
cost de 350,00€, amb càrrec a la partida pressupostària 920 22799, pel pressupost de l’any 2015.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i als serveis comptables de la
Corporació pel seu coneixement i als efectes pertinents.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.2. Concedir un ajut econòmic a la Fundació Oncolliga Girona
Antecedents
En data 12 d’agost, amb registre d’entrada 2059, la Fundació Oncolliga Girona va sol·licitar una
col·laboració econòmica per tal de seguir tirant endavant els programes i projectes de la Lliga
catalana d’ajuda al malalt de càncer.
Coneixedors de la tasca social d’aquesta fundació, de la necessitat i gran suport que reben els
afectats i les seves famílies i de la immesurable feina desenvolupada pels voluntaris.
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Es considera oportú concedir un ajut econòmic a fons perdut, de 300,00€, a la Fundació Oncolliga
Girona, NIF G-17.808.098.
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.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o
col·lectius sense ànim de lucre, de 30 d’agost de 2004.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir un ajut econòmic a fons perdut, de 300,00€, a la Fundació Oncolliga Girona, NIF
G-17.808.098.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’ajut econòmic esmentat amb càrrec a la partida 920
48004 del pressupost per l’exercici 2015.
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Fundació Oncolliga Girona (Carrer Illa Fuerteventura, 10
– 17007 Girona) i als serveis comptables de la Corporació
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.3. Concedir ajut socioeconòmic Exp.- 02_008_JGL
Antecedents
En data 12 d’agost, amb registre d’entrada 2015-2054, es sol·licita un ajut econòmic puntual per la
compra de medicació i al que s’adjunta des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda un informe
social, exposant la situació socioeconòmica i familiar, tal i com consta en l’expedient.
Es proposa la concessió d’un ajut socioeconòmic de 40,00€.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir un ajut socioeconòmic, de 40,00€, per a fer front a despeses de compra de
medicaments, amb càrrec a la partida 231.48000 del pressupost de despeses de 2015.
Segon.- Notificar la present resolució als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Breda.
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.
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3.4. Aprovar el contracte d’actuació musical de DJ OGT per la Festa Major
Antecedents
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar una actuació musical, amb un DJ, el dia
10 de setembre de 2015.
El Sr. Víctor Bladé Sabaté, amb DNI 47.621.680, com a representant de la formació musical DJ OGT
a l’empresa Bymedio Submarino International SL , amb CIF B-55.639.645, ha presentat una proposta
per a l’actuació del DJ OGT amb un cost total de 363,00€ (300,00 + 63,00 d’IVA).
Legislació aplicable
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la
consideració de privats.
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat,
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es
regeixen per el dret privat.
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any
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 la contractació de l’actuació del DJ OGT amb un cost total de 363,00€ (300,00 +
63,00 d’IVA), pel dia 10 de setembre de 2015.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-226.09.05
del pressupost per l’exercici 2015 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 363,00€ (300,00 +
63,00 d’IVA).
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. Víctor Bladé Sabaté, amb DNI 47.621.680, com a
representant de la formació musical DJ OGT a l’empresa Bymedio Submarino International SL , amb
CIF B-55.639.645, a l’adreça Cr. Doctor Gener, 31, Montbrió del Camp - 43340.
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.
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3.5. Aprovar el pressupost de neteja extra a l’Escola Bressol Municipal
Antecedents
Amb les pluges ocorregudes el divendres 14 d’agost, es van inundar les instal·lacions de l’Escola
Bressol Municipal.
Per tal de posar-hi ordre es fa necessària una neteja extra de les instal·lacions pel que s’ha sol·licitat
a l’empresa CESPA SA, concessionària de la neteja de les instal·lacions municipals, un pressupost
on es detalli el cost dels treballs a realitzar.
CESPA SA, amb CIF A82741067, ha presentant un cost de 673,73€ (556,80€ + 116,93€ d’IVA) per la
neteja extra de l’Escola Bressol Municipal.
Legislació aplicable
Els articles 10, 111 i 138.3 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.
D’acord amb el 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 el pressupost presentat per CESPA SA, amb CIF A82741067, per la neteja extra de
les instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal, amb un cost de 673,73€ (556,80€ + 116,93€ d’IVA).
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 920
22700 del pressupost per l’exercici 2015.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa CESPA SA i als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.6. Aprovar el pressupost per verificació del sistema de protecció davant el llamp de quatre
instal·lacions municipals
Antecedents
L’Ajuntament de Breda té instal·lats quatre parallamps en diferents edificis del municipi com són
l’Escola Montseny, el Centre Cívic i Social, el Monestir de Sant Salvador i l’edifici de l’Ajuntament de
Breda.
L’empresa QUIBAC SA, amb CIF A-06.325.482, ha presentat un pressupost on es detallat la
verificació del sistema de protecció, les condicions generals i la relació dels edificis on s’efectuarà el
servei de verificació dels sistema de protecció davant en el llamp, i s’estableix un cost total de
600,49€ (496,28€ + 104,21€).
Legislació aplicable
Els articles 10, 111 i 138.3 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.
D’acord amb el 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.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per QUIBAC SA, amb CIF A-06.325.482, per a la verificació
del sistema de protecció, les condicions generals i la relació dels edificis on s’efectuarà el servei de
verificació dels sistema de protecció davant en el llamp, el que estableix un cost total de 600,49€
(496,28€ + 104,21€).
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 171
21300 del pressupost per l’exercici 2015.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa QUIBAC SA i als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.7. Aprovar l’encàrrec a la Diputació de Girona per licitar la contractació agrupada de Breda
amb empreses o micro-empreses de serveis energètics en el marc de la convocatòria d’ajuts
als ajuntaments beneficiaris de la campanya “Del Pla a l’Acció”
Antecedents
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria publicades mitjançant el
BOP número 36 de data 26 de febrer de 2015, les activitats objecte de la Línea 4 de l’ajut, relatives a
l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, s’hauran d’executar
amb empreses de serveis energètics o microempreses de serveis energètics.
En virtut del punt cinquè d’aquestes bases reguladores, relatiu a les “condicions d’execució” es dona
la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de contractació d’aquestes
empreses de serveis energètics, per l’objecte de la línia 4 de la subvenció, a la Diputació de Girona
per tal que es dugui a terme a través de la contractació agregada amb d’altres municipis beneficiaris,
a través de la formalització d’un conveni de col·laboració.
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té
l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal
d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments,
en tant que es tracta d’una matèria innovadora.
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la
Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.
Per tal doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions l’adquisició
dels equipaments, en virtut de la clàusula cinquena de les bases reguladores de la campanya “del Pla
a l’Acció” es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona i es formalitza el
conveni de col·laboració de l’Annex I.
Vist que l’Ajuntament de Breda ha estat seleccionat en la convocatòria d’ajuts als ajuntament de la
província de Girona del “Pla a l’Acció”.
Vist que, com a beneficiari de l’ajut de la Línea 4 de la campanya del Pla a l’Acció de la Diputació de
Girona, l’Ajuntament de Breda té interès en contractar la gestió de l’enllumenat públic a través d’una
empresa de serveis energètics (ESE o mESE)
Vista la clàusula cinquena de les bases reguladores de la convocatòria de la campanya “del Pla a
l’Acció”, relatives a les condicions d’execució, l’Ajuntament de Breda està interessat en utilitzar els
serveis que ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència Técnica i jurídica per procedir a
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la contractació de la gestió de l’enllumenat públic a través d’una empresa de serveis energètics (ESE
o mESE).
La fòrmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a l’article
15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni
per formalitzar l’encàrrec.
En virtut de l’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions
públiques és el Ple.
Atès que durant el termini atorgat per a l’acceptació de la subvenció, que coincideix amb el mes
d’agost, no hi ha previsió de celebrar Ple.
Atès que d’acord amb la base 11 de les Bases específiques reguladores de subvencions al
Ajuntaments en el marc del Programa Pla a l’Acció, els ajuntaments beneficiaris de les línies 3 i 4 que
hagin optat participar en un procés de compra o contractació agregada, hauran de presentar en el
termini de 20 dies, l’encàrrec i el conveni de gestió aprovat per l’òrgan competent. En el supòsit de no
presentar tota la documentació sol·licitada en el termini establert, es revocarà la subvenció concedida.
Vist l’informe de secretaria i tenint en compte que aquest acord serà ratificat pel Ple de l’ajuntament
en la propera sessió que es celebri.
Legislació aplicable
Bases específiques reguladores i convocatòria de les subvencions de la campanya del “Pla a l’Acció”
any 2015.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció de 30.000€, concedida per la Diputació de Girona, inclosa en la Línia
4 de la campanya del “Pla a l’Acció” 2015 per a externalitzar la gestió de l’enllumenat públic de Breda
a través d’una empresa de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.
Segon.- Encarregar a la Diputació de Girona, la gestió de la contractació d’una empresa de serveis
energètics o micro-empreses de serveis energètics per a la gestió de l’enllumenat públic de Breda.
Tercer.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació són els que
consten al conveni tipus transcrit a l’annex.
Quart.- Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona amb els recursos del Projecte
BEenerGi, que s’adjunta com annex al present acord.
Cinquè.- La Diputació, gestionarà la contractació objecte d’aquest encàrrec agregant-la amb d’altres
ajuntaments, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible.
Sisè.- Sotmetre aquest a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que es
celebri.
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Setè.- Facultar a l’Alcalde per a formalitzar els documents que siguin necessaris per a l’execució
d’aquest acord i en especial per a la signatura del conveni.
“ANNEX: CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE BREDA PER PROCEDIR A LA
CONTRACTACIÓ AGREGADA DE LA GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB EMPRESES DE SERVEIS
ENERGÈTICS O MICRO- EMPRESES
Girona, ______________de 2015
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA,amb NIF P1700000-A i domicili social a la Pujada de Sant Martí, 5 de Girona,
representat pel seu president Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i
Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de Ple d’1 de juliol de 2015.
AJUNTAMENT DE BREDA, amb NIF P1703000H representat pel seu Alcalde l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins,
assistit pel Sra. Maite Pérez Vicente, Secretària de la Corporació.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats locals i regionals que han
assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus
territoris. Amb el seu compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la Unió
Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a contribució en la lluita contra el canvi
climàtic.
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea en l’àmbit de les comarques gironines i ha decidit
promoure el Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les comarques gironines.
Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG Energia de la
Comunitat Europea i esdevé Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell
tècnic com econòmic als signataris del Pacte.
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha promogut l'adhesió dels
municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels
Plans d'acció d'energia sostenible (PAES). Actualment són 197 els ajuntaments adherits al Pacte d'Alcaldes i 187
PAES han estat aprovats i poden optar a les ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de
millora de l’eficiència energètica, com és el cas de la present “del Pla a l’Acció”.
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte BEeneGgi, té l’objectiu de mobilitzar com a mínim 15
milions d’inversió en eficiència energètica i energies renovables als municipis gironins.
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea
en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.
Les bases reguladores de la convocatòria publicades en el BOP núm. 36 de data 23 de febrer de 2015
estableixen que les activitats objecte de la Línia 4 de l’ajut, relatives a l’execució d’accions de millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, s’hauran d’executar amb empreses de serveis energètics o
micro – empreses de serveis energètics.
En virtut del punt cinquè d’aquestes bases reguladores, relatiu a les “condicions d’execució” es dona la
possibilitat als ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de contractació d’aquestes empreses de
serveis energètics, per l’objecte de la línia 4 de la subvenció, a la Diputació de Girona per tal que es dugui a
terme a través de la contractació agregada amb d’altres municipis beneficiaris, a través de la formalització del
present conveni de col·laboració.
L’import de la compra i instal·lació dels equipaments el pagarà l’ajuntament beneficiari directament als
proveïdors, prèvia factura detallada i contracte amb ESE o Micro-ESE, i es podrà justificar en el marc de la
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.
III. NORMATIVA APLICABLE
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La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
finalitat d’assegurar la prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista de
l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.
Vist l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i l’article
10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, que preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència
dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan
no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
Atès que per a dur a terme l’encàrrec de gestions la mateixa normativa preveu la formalització d’un conveni entre
les administracions implicades.
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Breda va aprovar en data 24 d’agost de 2015 l’encàrrec de la
gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la contractació agregada de la gestió de l’enllumenat públic de
Breda a través d’una empresa de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics la qual cosa es
subscriu aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI
L' Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada de la gestió de l’enllumenat públic de Breda a
través d’una empresa de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics a la Diputació de Girona.
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i
entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la
subvenció per inversions sostenibles per a millora de l’eficiència energètica, entenent-se que qualsevol menció
que es faci en el present Conveni de l’Entitat local, es farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat
en l’article 4.1.g del TRLCSP.
TERCER.- PROCEDIMENT
a) L’Ajuntament es compromet, a través d’un acord plenari certificat pel Secretari de la Corporació, a l’aprovació
i disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de
licitació de de la contractació agregada de la gestió de l’enllumenat públic de Breda a través d’una empresa de
serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.
b) Amb aquest certificat, la Diputació de Girona elaborarà l’expedient de contractació.
c) La Diputació de Girona adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses proveïdores seleccionades, redactarà
el contracte en col·laboració amb l’ajuntament i el remetrà a
aquest per la seva signatura.
d) El proveïdor seleccionat, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a l’Ajuntament de Breda, com a titular i
responsables del pagament.
e) L’Ajuntament designarà un responsable que actuarà com interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els
mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest en el procés d’adjudicació. El responsable designat
per l’Ajuntament, serà l’encarregat de comunicar a l’empresa o empreses proveïdores les seves necessitats,
requeriments i consultes.
QUART.- DE L’APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
En base aquest Conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà
a la Diputació de Girona, en el termini de 15 dies des de la firma del present conveni, l’acord del Ple certificat pel
Secretari de la Corporació,de compromís de despesa per import de _________ €/any (IVA inclòs) equivalent a la
despesa actual d’enllumenat i manteniment de les instal·lacions existent, en concepte de contractació agregada
de la gestió de l’enllumenat públic amb empreses de serveis energètics o micro empreses de serveis energètics.
Aquest compromís serà vigent per la durada del contracte, que serà acotat segons el període de retorn de la
inversió de l’empresa.
Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació de
de la gestió de l’enllumenat públic amb empreses de serveis energètics.
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:
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- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest conveni.
− Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules administratives
particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.
− Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins a la seva adjudicació, en cas que la
contractació es realitzi de forma agregada amb altres ajuntaments beneficiaris de l`ajut, i la posterior formalització
del contracte.
−Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests
mateixos termes i condicions.
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions
fixades en el contracte.
L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica.
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de seguiment i control de totes les fases
de la contractació fins a la formalització del contracte. L’Ajuntament, a través del responsable del contracte,
comunicarà a la Diputació de Girona les incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del
contracte pel seu coneixement i als efectes de constància administrativa per una possible resolució.
SETÈ.- VIGÈNCIA
La vigència del conveni s’iniciarà un cop l’Ajuntament de Breda sigui notificat de la seva condició de beneficiari
de la convocatòria d’ajuts, acceptant sense reserves l’ajut en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà
de la data de notificació de l’atorgament de la subvenció i finalitzarà un cop formalitzat el contracte administratiu.
Les obres corresponents a aquestes inversions finançades amb recursos de la Diputació de Girona hauran
d'haver estat justificades en 7 mesos posteriors a la resolució d’atorgament, des de la recepció del trasllat pel
beneficiari, d’acord amb la convocatòria corresponent, sens perjudici de les pròrrogues a atorgar per la correcta
execució i formalització del contracte.
VUITÈ. Modificació
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de Girona
com de l’Ajuntament.
NOVÈ. INCOMPLIMENT
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
DESÈ. NATURALESA
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa
administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació,
resolució i efectes d'aquest conveni.

ONZÈ. EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
DOTZÈ. PUBLICACIÓ
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP de la formalització del conveni per a l’encàrrec
de gestió.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.”
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3.8. Resolució del conveni “d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents
per a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR, empresa
d’acció social SL.”
Antecedents
La Junta de Govern Local, en data 4 d’agost de 2014,va acorda sol·licitar a SUMAR l’adquisició de 10
participacions socials de l’entitat. La Junta General de SUMAR, amb data 5 de novembre de 2014, va
autoritzar la venda de 10 participacions socials de SUMAR a l’Ajuntament de Breda, al preu de
4,38€/unitat.
Una vegada atorgades i signades les escriptures públiques corresponents, l’Ajuntament de Breda,
passa a ser soci de SUMAR, societat mercantil de capital íntegrament públic. I d’acord amb el que
disposa l’article 3 dels seus Estatuts Socials, la societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de
les Administracions Públiques que en són sòcies (art. 24.6 del reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic).
De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques també se’n deriva, entre
d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de manera directa o indirecta.
En data 4 de novembre de 2014 es va sol·licitar a SUMAR, l’encàrrec de gestió de les activitats de
caràcter material, tècnic i/o de serveis necessàries per a la gestió integral d’una nova Plataforma de
Serveis Rurals Polivalents per a la Gent Gran en el municipi de Breda.
Aquest encàrrec de gestió es va formalitzar mitjançant el corresponent conveni aprovat per Junta de
Govern Local en data 15 de desembre de 2014.
Atès que el “conveni d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents per a la gent
gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció social SL” té
una vigència d’un any i es considerarà automàticament prorrogat pel mateix període si cap de les
parts manifesta el seu desacord per escrit amb un mes d’antelació.
Atès que no s’han assolit els objectius que es pretenien amb aquest encàrrec de gestió per cap de les
dues parts.
Atès que el pacte vuitè del conveni contempla les causes de resolució del conveni, entre les que es
troba el mutu acord de les parts.
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.- Proposar la resolució del conveni d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals
polivalents per a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR,
empresa d’acció social SL per mutu acord de les parts.
Segon.- Notificar el present acord a SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL.
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis Comptables de la Corporació.
Quart.- Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que es celebri.
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Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

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

Maite Pérez Vicente
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