Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 18JGL2015
Caràcter: Ordinari
Data: 5-10-2015
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:15 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 17JG2015 (21-9-2015)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Hisenda
3.1. Aprovar pressupostos per la organització de la Fira de l’Olla.
3.2. Aprovar un pressupost d’emmarcar i canviar vidres d’obres del Museu Municipal Josep
Aragay.
3.3. Aprovar factures de treballs realitzats per arranjar desperfectes causats pels aiguats del
mes d’agost.
3.4. Aprovar l’adhesió al projecte comarcal en el marc de la convocatòria de DIPSALUT:
“SALUT I CRISI”, suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació
remunerada (2015-2016)
4. Governació
4.1. Donar-nos per assabentats del pas de la “2a Volta Vila de Cardedeu” per a vehicles
clàssics.

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 5 d’octubre 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.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 17JG2015 DE 21 DE
SETEMBRE 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 21 de setembre de 2015.
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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 19 de setembre al 2 d’octubre de 2015:
NUM
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

DATA
21/09
21/09
21/09
21/09
22/09
22/09
25/09
25/09
28/09
28/09
28/09
28/09
28/09
29/09
29/09
01/10
01/10
01/10

PROPOSTA
Exp. Urbanístic 2015/056
Exp. Urbanístic 2015/058
Exp. Urbanístic 2015/059
Exp. Urbanístic 2015/060
Requeriment documentació terrassa El Racó
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
Aprovar ADO factures festa major 2015
Aprovar contractes publicitat Fira de l'Olla 2015
11 pagaments Tècnics, Subvencions i altres setembre 2015
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
52 factures mes agost 2015, fase P
Factures pagades a través de La Caixa durant el mes de setembre de 2015
Nòmines Personal i Regidors mes setembre de 2015
18 factures Festa Major 2015 i adquisició Instruments Escola Música.
Atorgar placa gual 376 per avinguda Verge de Montserrat 20 C de 2’70 ml
Llicència segregació
Aprovar ADO factures setembre 2015
Cessió i canvi de titularitat, per mutu acord, nínxol número 7 a Ajuntament de Breda

3. HISENDA
3.1. Aprovar pressupostos per la organització de la Fira de l’Olla.
Antecedents
L’Àrea de Dinamització econòmica, Indústria, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Breda té prevista
l’organització de la IV Fira de l’Olla 10 i 11 d’octubre, la qual requerirà l’aprovació dels següents els
pressupostos presentats que a continuació es detallen:
EMPRESA
J. Cals, Empordanesa del Lloguer
Federal Vigilància i Seguretat SA
Toi Toi Sanitarios Móviles SA
Camp Base Organization SL
ItalFires SL
Ricardo Duran Morales
Jordi Clarà Iglesias
Yolanda Gonzalez

NIF
40512420J
A17799099
A62518121
B63378525
B17361841
36499002A
79304468P
34730141A

CONCEPTE
Generador per la Fira de l’Olla
Servei de vigilància de la Fira de l’Olla
Sanitaris mòbils per la Fira de l’Olla
Muntatge estands Fira de l’Olla
Muntatge carpa Fira de l’Olla
152 olles per la Fira de l’Olla
Disseny publicitat i programa
Tallers per la Fira de l’Olla

PARTIDA
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909

IMPORT €
623,15 €
452,54 €
388,53 €
12.086,12 €
1.125,30 €
413,82 €
399,30 €
254,10 €

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,
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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.- 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 2015.
EMPRESA
J. Cals, Empordanesa del Lloguer
Federal Vigilància i Seguretat SA
Toi Toi Sanitarios Móviles SA
Camp Base Organization SL
ItalFires SL
Ricardo Duran Morales
Jordi Clarà Iglesias
Yolanda Gonzalez

NIF
40512420J
A17799099
A62518121
B63378525
B17361841
36499002A
79304468P
34730141A

CONCEPTE
Generador per la Fira de l’Olla
Servei de vigilància de la Fira de l’Olla
Sanitaris mòbils per la Fira de l’Olla
Muntatge estands Fira de l’Olla
Muntatge carpa Fira de l’Olla
152 olles per la Fira de l’Olla
Disseny publicitat i programa
Tallers per la Fira de l’Olla

PARTIDA
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909
4311_2260909

IMPORT €
623,15 €
246,84 €
388,53 €
12.086,12 €
1.125,30 €
413,82 €
399,30 €
254,10 €

Segon.- Notificar la present resolució al representants de les empreses.
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.

3.2. Aprovar un pressupost d’emmarcar i canviar vidres d’obres del Museu Municipal Josep
Aragay.
Antecedents
El Museu Municipal Josep Aragay, juntament amb el Museu d’Art de Girona, han organitzat
l’exposició “Josep Aragay, temperament noucentista”, pel que moltes obres que resten exposades o
bé al magatzem del museu de Breda van formar part de l’exposició al museu de Girona.
Durant la preparació de la mostra a Girona es van detectar que sis de les obres tenien els marc, i
algunes d’elles fins i tot els vidres, en mal estat.
Es va prendre la decisió de canviar els marcs i els vidres i al ser una millora considerable pel Museu
Municipal Josep Aragay es proposa l’acceptació de la despesa per tal que marcs i vidres restin a les
peces un cop sigui retornades al museu de Breda.
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EMPRESA
Marcs
i
quadres
DEUDELNOU
Ma. Pietat Sais i Pradas

NIF
40.304.107B

CONCEPTE
Museu Municipal Josep Aragay
Emmarcar 6 obres de mides i muntatges
diferents i canviar 2 vidres

PARTIDA
333
226.09.03

IMPORT €
943,80€
(780,00€
163,80€ 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.- 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 2015.
EMPRESA
Marcs i quadres
DEUDELNOU
Ma. Pietat Sais i
Pradas

NIF
40.304.107-B

CONCEPTE
Museu Municipal Josep Aragay
Emmarcar 6 obres de mides i
muntatges diferents i canviar 2
vidres

PARTIDA

IMPORT €

333
226.09.03

943,80€
(780,00€ + 163,80€ IVA)

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

3.3. Aprovar factures de treballs realitzats per arranjar desperfectes causats pels aiguats del
mes d’agost
Antecedents
2
El passat 14 d’agost de 2015 es van produir pluges que van arribar als 178 l/m .
Els danys, encara per avaluar en la seva totalitat, han afectat a camins rurals, a edificis municipals, a
l’enllumenat públic del municipi, entre d’altres.
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Part dels treballs realitzats en neteja de cunetes i guals, recs, tapar forats ... queden recollits en les
factures següents:
EMPRESA
NIF
Excavacions Lluís Illa i
Fill
40.950.224-N
Lluís Illa Pla
Serveis Bohils SC

J-17.167.750

CONCEPTE
PARTIDA
Arranjaments per aiguats agost 2015
Treballs de neteja de vies, guals, recs 459_210 00
i tapar forats
Arranjaments per aiguats agost 2015
459_210 00
Transports de tutú i arranjar camins

IMPORT €
3.656,62€
(3.022,00€ + 634,62€ d’IVA)
4.177,08€
(3.452,13€ + 724,95€ 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.- 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 2015.
EMPRESA
NIF
Excavacions Lluís Illa i
Fill
40.950.224-N
Lluís Illa Pla
Serveis Bohils SC

J-17.167.750

CONCEPTE
PARTIDA
Arranjaments per aiguats agost 2015
Treballs de neteja de vies, guals, recs 459_210 00
i tapar forats
Arranjaments per aiguats agost 2015
459_210 00
Transports de tutú i arranjar camins

IMPORT €
3.656,62€
(3.022,00€ + 634,62€ d’IVA)
4.177,08€
(3.452,13€ + 724,95€ d’IVA)

Segon.- Condicionar la contractació i autorització de la despesa a la vigència, de l’aprovació
definitiva, de la modificació de crèdit aprovada en sessió plenària data 21 de setembre de 2015.
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.

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

3.4. Aprovar l’adhesió al projecte comarcal en el marc de la convocatòria de DIPSALUT:
“SALUT I CRISI”, suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació
remunerada (2015-2016)
Antecedents
En data 13 de març de 2014 el Consorci de Benestar Social de la Selva va proposar presentar un
projecte mancomunat a la convocatòria de subvenció “Salut i crisi” de DIPSALUT 2014 a tot els
ajuntaments de la comarca de la Selva, a excepció de Blanes i Lloret de Mar.
El novembre de 2014 es presentava també de forma mancomunada una sol·licitud extraordinària
d’ocupació laboral única per a Salut i Crisi. Gràcies a això es van valorar 25 persones de tots els
municipis de les quals 5 n’han inserit al mercat laboral, amb contractes temporals, durant el 2015.
El projecte per al 2015-2016 de DIPSALUT consisteix a ajudar a la inserció laboral a les persones que
s’han vist afectades per la crisi actual. Aquesta inserció es fa a través d’un projecte de selecció
d’aquelles persones de la comarca (exceptuant Blanes i Lloret) que compleixen amb els requisits que
demanen a les bases de la convocatòria (BOP núm. 103, de 29 de maig de 2015) i que després d’uns
processos de valoració s’escullen per les seves possibilitats d’ocupació.
Les persones que accedeixen a l’ocupació tenen un seguiment personalitzat més una formació
encaminada a encoratjar-los en la recerca de feina.
Aquest any, en funció de les competències o aptituds de les persones que s’atenguin podran fer la
inserció o bé a través d’un contracte laboral, o bé en el marc de la emprenedoria.
Mancomunar la sol·licitud a través del Consell Comarcal permet complir amb els requisits de la
convocatòria i encaixar en el treball territorial existent dins el marc del programa “Salut i Crisi” de
DIPSALUT a partir de les taules de coordinació territorials.
Amb l’adhesió l’Ajuntament es compromet a assistir, a través de la regidoria de Benestar Social, a les
reunions que el Consell Comarcal convoqui pel seguiment de la subvenció.
I alhora el Consell Comarcal de la Selva es compromet a la redacció, execució, justificació i
coordinació de l’expedient de la subvenció.
Atesa la situació econòmicosocial actual i vistos els avantatges que suposa la sol·licitud conjunta de
l’ajut.
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.
- Bases específiques reguladores del suport econòmic per al finançament d’accions lligades a
l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2015-2016 Pm10
(LE 2015/147)
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió al projecte comarcal en el marc de la convocatòria de DIPSALUT:
“SALUTR I CRISI”, suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada
(2015-2016).
Segon.- Comunicar la present resolució al Consell Comarcal de la Selva i als serveis comptables de
la Corporació.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat

6

Ajuntament de
Breda

Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4. GOVERNACIÓ
4.1. Donar-nos per assabentats del pas de la “2a Volta Vila de Cardedeu” per a vehicles
clàssics.
Antecedents
En data 24 de setembre de 2015, amb registre d’entrada 2432, l’Associació Grup-5 Classicrally
comunica el pas pel terme municipal de Breda la “2a Volta Vila de Cardedeu” de regularitat per a
vehicles clàssics, el dia 14 de novembre.
Juntament amb la comunicació l’Associació ens ha traslladat plànols, horaris, reglament, sol·licitud
d’autorització a Trànsit i còpia de l’assegurança.
Legislació aplicable
Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova la llei sobre tràfic, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de 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.- Donar-nos per assabentats del pas pel municipi de la “2a Volta Vila de Cardedeu” de
regularitat per a vehicles clàssics, el dia 14 de novembre.
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació Grup-5 Classicrally.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Guàrdia Municipal del Breda, pel seu coneixement i als
efectes pertinents.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria,
aquesta acta.

La secretària interventora

Maite Pérez Vicente

Vist i plau,
L’alcalde

Dídac Manresa Molins
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