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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 11JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 06-06-2016 
Hora d’inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 21:40 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 Sarsanach 
Òscar Montero Martorell 
 
Excusats 
Joan Antoni Frias Redondo 
 
Secretaria  
Maite Pérez Vicente 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 10JGL2016 (23-05-2016) 
2. Assumptes delegats de Ple 

2.1. Aprovar el Conveni marc d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Breda i el Consell 
Comarcal de la Selva per a la col·laboració amb el servei de piscina i el casal d’estiu del 
Centre d’Educació Especial Ventijol 

2.2. Aprovar l’Addenda als convenis de delegació de competències de gestió, inspecció i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic  

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

4. Hisenda 
4.1.  Adjudicació contracte menor a Som Socorristes Montseny per a la piscina municipal per 

l’estiu 2016 
4.2.  Aprovar el pressupost per a la instal·lació d’un plataforma pujaescales i 2 portes per a la 

piscina municipal. 
4.3.  Pagament fraccionat de la quarta quota de l’àmbit d’actuació urbanística del Pla Especial de 

Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda. 
4.4.  Aprovar la sol·licitud de renúncia a la d’inclusió en el procés de selecció i cofinançament de 

projectes a presentar a la convocatòria de l’eix 4 del FEDER per a l’execució d’inversions per 
instal·lar calderes de biomassa en edificis municipals o edificis d’entitats locals a través de 
contractes innovadors, a la Diputació de Girona 

4.5.  Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat 
als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
l’Empresa Endesa Energia, s.a.u. (exp. 2012/01) 

4.6.  Aprovar pressupostos de subministrament i serveis per la Festa de les Entitats 2016 
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4.7.  Aprovar el pressupost per a la impressió de talonaris de les entrades de la piscina municipal 
2016. 

4.8.  Sol·licitud de concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de 
l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones 

4.9.  Aprovar el contracte de prestació de serveis de Poly-Klyn 
4.10. Aprovació del pressupost presentat per l’empresa Alsina i Fill SC per repassar les 

instal·lacions de la piscina municipal de Breda 
4.11. Aprovar la factura per la inscripció del projecte de reparcel·lació de la UA 16 “Sector 

Industrial Sud” al Registre de la Propietat. 
4.12. Aprovar el pressupost per a realitzar els treballs de reparació de la calefacció a l’escola 

Bressol de Breda 
5. Esports 

5.1.  Ús del camp de futbol 7 de terra per a desenvolupar el Torneig de 12 hores de petanca. 
 
 

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 6 de juny 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  10JGL2016 DE 23 DE MAIG DE 
2016. 
 
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 23 de maig de 2016. 
 
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 marc d’encàrrec de gestió en tre l’Ajuntament de Breda i el Consell 
Comarcal de la Selva per a la col·laboració amb el servei de piscina i el casal d’estiu del Centre 
d’Educació Especial Ventijol  
 
Antecedents  
Atenent a l’acord dels ajuntaments implicats amb l’Associació de Pares i Mares de l’Escola 
d’Educació Especial Ventijol, des del Consell Comarcal de la Selva han preparat un model de conveni 
que regula el suport dels ajuntaments i el Consell per al suport del manteniment de la piscina i el 
casal d’estiu del centre, el que es transcriu literalment: 
 
“CONVENI MARC D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMEN T DE BREDA I EL CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA PER A LA COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI DE PISCI NA I EL CASAL D’ESTIU DEL CENTRE D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL VENTIJOL  
 
Santa Coloma de Farners, 3 de maig de 2016 
 
REUNITS 
 
El Sr. Salvador Balliu Torroella President del Consell Comarcal de la Selva, assistit per la secretària de la corporació, Sra. 
Marta Llorens Ferrer. 
 
El Sr. Dídac Manresa Molins, alcalde de l’ajuntament de Breda, assistit per la secretària de la corporació, Sra. Maite Pérez 
Vicente. 
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MANIFESTEN 

 
1. Que el Centre d’Educació Especial Ventijol, que acull alumnes provinents de diversos municipis de la comarca de la 

Selva amb discapacitats, cognitives i/o motrius que els impedeixen assistir a l’escola ordinària dels seus pobles, 
requereix de recursos humans i econòmics, per a la realització de les activitats de piscina i el casal d’estiu.  

 
2. Que l’Ajuntament de Breda té la voluntat de contribuir amb el Centre d’Educació Especial Ventijol per tal d’assegurar el 

manteniment de les activitats descrites que es consideren d’interès públic per al municipi.  
 
3. Que l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Organització 

comarcal de Catalunya, estableix que correspon al Consell Comarcal prestar assistència tècnica als municipis. I que 
tanmateix d’acord amb l’article 25 del mateix text legal, la comarca exerceix les competències que li delegui o li 
encarregui de gestionar, entre d’altres ens, els ajuntaments.  

 
D’acord amb el que s’ha exposat, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a obligar-se en aquest acte i 
lliurement subscriuen les següents 
 
 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- OBJECTE  
 
L’objecte d’aquest conveni és l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Breda cap al Consell Comarcal de la Selva, per a la 
realització de les actuacions necessàries i la coordinació i gestió dels ajuts financers disponibles tant pel manteniment de la 
piscina del Centre d’Educació Especial Ventijol com pel funcionament d’un casal    
 
d’estiu en èpoques de vacances escolars en aquest centre, d’acord amb l’article 3 de la Llei 5/2003, d’acord amb el règim 
jurídic establert als articles 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i l’article 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.  
 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
El Consell Comarcal  
 

• Coordinació entre l’Ajuntament, el Centre d’Educació Especial Ventijol (gestor del servei de piscina) i l’AMPA del 
centre (gestor del casal d’estiu). 

 
• Realitzar el pagament centralitzat de totes les aportacions econòmiques rebudes dels diversos ajuntaments de la 

comarca al Centre Educatiu Ventijol (en el cas de la piscina) i l’AMPA (en el cas del casal adaptat).   
 
• Designar una persona responsable de contacte per al seguiment d’aquest conveni. 
 

L’Ajuntament  
 

• Facilitar tota la informació requerida pel Consell Comarcal. 
 

• Dipositar al Consell Comarcal les aportacions econòmiques a les quals s’hagi compromès.  
 
• Designar una persona responsable de contacte per al seguiment d’aquest conveni. 

 
 
QUARTA.- FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS  
 
L’Ajuntament de Breda realitzarà les següents aportacions econòmiques anuals al Consell Comarcal:  

a) 156,86 € per alumne empadronat en el seu municipi, pel manteniment de la Piscina. 
b) 300 € per alumne empadronat en el seu municipi, pel funcionament del Casal d’estiu durant el període de juliol i 

agost (a raó de 150 euros mensuals).  
 
 
CINQUENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de Protecció 
de dades de caràcter personal i, més concretament, amb la Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre i el Reglament de 
desenvolupament de la Llei aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
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SISENA.- TERMINI  
 
L’encomana de gestió serà vigent des de la signatura del present conveni fins el dia 31 de desembre de 2016, essent 
prorrogable tàcitament per períodes anuals.   
 
 
SETENA.- FORMES D’EXTINCIÓ  
 
Seran causa de resolució del conveni:  
 

• El mutu acord de les parts. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de dos mesos d’antelació. 

• L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts.  
• L’impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista al conveni.  
• La resta de supòsits legalment previstos.  

 
VUITENA.- RÈGIM JURÍDIC   
 
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni 
de col·laboració entre entitats locals i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó que els serà d’aplicació 
les normes de règim jurídic de les administracions públiques i, en concret, les de règim local en matèria de col·laboració 
institucional.  
 
I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni per triplicat en el lloc i data indicada a l’encapçalament.” 
 
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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals de Catalunya. 
− Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la signatura del Conveni marc d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Breda i el 
Consell Comarcal de la Selva per a la col·laboració amb el servei de piscina i el casal d’estiu del 
Centre d’Educació Especial Ventijol, amb el Consell Comarcal de la Selva. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa de 463,72€ amb càrrec a la partida 231_ 480 00 del pressupost de 
despeses de 2016. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva  fent-los tramesa adjunta de dos 
exemplars del Conveni esmentat, degudament signats i segellats pels representants de la Corporació, 
per tal que un cop signades les dues còpies ens en retornin una. 
 
Quart.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
2.2 Aprovar l’Addenda als convenis de delegació de competències de gestió, inspecció i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret pú blic  
 
Antecedents  
El Consell Comarcal de la Selva va signar al seu dia els convenis i/o acceptar les competències 
delegades per la majoria d’ajuntaments de la comarca per a l’exercici de les competències de gestió, 
inspecció i recaptació de tributs així com encàrrecs de gestió per a la tramitació dels expedients 
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sancionadors incoats per infraccions de trànsit i per la resta d’expedients sancionadors de diferents 
naturalesa als anteriors. 
 
Donat que la majoria d’aquests acords tenen una antiguitat considerable no es va preveure la 
introducció de la clàusula de protecció de dades en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre desenvolupada pel RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Una recent sentència de data 1 d’octubre de 2015 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) 
s’oposa a la transmissió i del seu tractament. 
 
L’anàlisi d’aquesta sentència per part de l’empresa assessora d’aquest Consell en matèria de 
protecció de dades en els convenis actuals seria suficient per donat cobertura als requeriments 
establerts en la mateixa. 
 
La clàusula no modifica el contingut dels convenis o acords de delegació i el contingut és el que es 
transcriu literalment: 
 
“Addenda als convenis de delegació  de competències de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altr es ingressos de 
dret públic.  
 
Clàusula de protecció de dades. 
La present clàusula s’incorpora en compliment de l’article 12è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades personals (LOPD) desenvolupada pel RD 1720/2007, de 21 de desembre. L’ajuntament és el responsable de les dades 
de caràcter personal, i el Consell Comarcal de la Selva, en els termes de l’article 3.g) de la citada norma,  ocupa la posició 
d’encarregat del tractament  de dades personals. 
 

1. El Consell Comarcal de la Selva s’ajustarà a les instruccions donades per l’Ajuntament de Breda per al tractament de 
dades de caràcter personal que siguin necessàries per portar de forma òptima els serveis delegats, segons queda 
establert en l’article 3 d) de la LOPD i el reglament de desenvolupament citat. 
  

2. El Consell Comarcal de la Selva es compromet que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del 
responsable del tractament, i no els aplicarà o utilitzarà amb finalitat distinta a la que figura en l’acord, ni els 
comunicarà, ni tant sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte en el supòsit de ser obligatoris per 
mandat d’una norma amb rang de llei. 

 
3. El  Consell Comarcal de la Selva garanteix que en el tractament de les dades personals referides, s’adoptaran les 

mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que resultin preceptives per preservar la seguretat d’aquests tipus de dades, 
en els termes a què es refereix l’article 9è de la LOPD i atenent a les previsions que, segons la qualificació que 
s’atorgui per raó del seu contingut, estableix la normativa reglamentària dictada en desenvolupament d’aquesta Llei.   
L’ajuntament  faculta expressament al Consell Comarcal de la Selva per a la subscripció dels acords i convenis que 
consideri oportuns amb altres institucions públiques amb la finalitat d’assolir una millor i més eficaç gestió dels 
serveis delegats, amb la salvaguarda en qualsevol cas del principi de legalitat. 

 
L’ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Selva per a que procedeixi a l’intercanvi i cessió de dades dels 
contribuents en l’exercici de les competències delegades, sempre que l’intercanvi i/o cessió de dades estiguin 
previstos en una norma legal, i per a la integració d’aquestes dades en els fitxers utilitzats per a la gestió dels tributs 
de la resta de municipis de la comarca. 
 
L’ajuntament podrà sol·licitar del  Consell Comarcal de la Selva, en el moment que estimi oportú, informació detallada 
relativa a la formalització d’aquests acords amb altres institucions públiques. 
 

4. La normativa vigent garanteix el dret de rectificació o cancel·lació de l’interessat quan el tractament  no s’ajusti  al 
que disposa la Llei o quan les dades resultin inexactes o incompletes.  
 
Els ciutadans  podran exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades davant el Servei de Gestió 
Tributària i Cadastral  del Consell Comarcal de la Selva, com a encarregat del tractament. 
 
Amb la finalitat de complir les exigències legals sobre el dret de rectificació, el Consell Comarcal i  l‘ajuntament es 
comunicaran de forma recíproca les dades inexactes o incompletes que detectin  en l’exercici de les seves funcions o 
que hagin estat facilitades pels propis interessats.  
 

5. El Consell Comarcal de la Selva guardarà el deure de secret i confidencialitat sobre les dades a les quals accedeixi 
en l’exercici de les competències delegades, d’acord amb el caràcter reservat de les dades traspassades, en 
aplicació de l’article 95 de la Llei general tributària, obligació que es mantindrà un cop finalitzada la seva relació amb 
l’Ajuntament. Així mateix informarà el seu personal, empreses col·laboradores o prestadores de serveis sobre les 
obligacions dimanants d’aquest document i molt particularment dels deures de confidencialitat i secret.” 
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Legislació aplicable 
− Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre desenvolupada pel RD 1720/*2007, de 21 de 

desembre. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la incorporació de la clàusula de protecció de dades al conveni de delegació  de 
competències de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, signat amb 
el Consell Comarcal de la Selva. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3. DONAR COMPTE  
 
3.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia 
 
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès 
de data del 23 de maig al 3 de juny de 2016: 
 
NUM DATA PROPOSTA 
2016/221 23/05/2016    Reducció de jornada – personal municipal 
2016/222 23/05/2016 Incoar expedient sancionador núm. 2016/0007158 
2016/223 23/05/2016 Factures mes abril 2016, fase P 
2016/224 24/05/2016 Taxa aprofitament especial domini públic local xarxa wimax exercici 2015 
2016/225 24/05/2016 Procés selectiu Brigada Jove 2016 – Admesos i exclosos, dades sorteig 
2016/226 25/05/2016 Contractació de personal municipal 
2016/227 25/05/2016 Arxivar ordre execució Barcelona, 11 
2016/228 25/05/2016 Convocatòria Ple Ordinari 04PLE2016 30052016 
2016/229 25/05/2016 Llicència activitat 1/2016 
2016/230 25/05/2016 Llicència activitat 2/2016 
2016/231 26/05/2016 10 pagaments maig 2016 
2016/232 30/05/2016 Aprovar ADO factures maig 2016 
2016/233 30/05/2016 Inici exp. sancionador en matèria trànsit exp.- 2016_12 
2016/234 30/05/2016 Exp. Urbanístic 3/2016 
2016/235 30/05/2016 Delegació signatura matrimoni civil 
2016/236 31/05/2016 Convocatòria Junta de Govern Local 11JGL2016 06062016 
2016/237 01/06/2016 Aprovar liquidació provisional celebració matrimoni civil 
2016/238 01/06/2016 Pagament a compte per la compra d’una cadira per accés a persones amb mobilitat reduïda a 

la piscina 
2016/239 01/06/2016 Requeriment de document activitat 
2016/240 02/06/2016 Factures pagades a La Caixa mes maig 2016 
2016/241 02/06/2016 Pagaments juny 
2016/242 02/06/2016 Baixa padró municipal i tancament expedient 
2016/243 03/06/2016 Incoar procediment sancionador 2016_13 
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4. HISENDA 
 
4.1. Adjudicació contracte menor a Som Socorristes Montseny  per a la piscina municipal per 
l’estiu 2016. 
 
Antecedents 
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 contractació de Som 
Socorristes Montseny, per fer les tasques de socorrista a la piscina municipal per l’estiu 2016, d’acord 
amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen: 
 

- Socorrista per a 10 hores diaries:  
Del 25 al 30 de juny. (+ un mati nens escola a decidir). Ambdós inclosos.  565,00 € 
De l'1 al 31 de juliol. Ambdós inclosos.                                                     2.500,00 € 
De l'1 al 31 d'agost. Ambdós inclosos.                                                      2.500,00 € 
De l' 1 al 4 de setembre. Ambdos inclosos.                                                 320,00 € 

- Monitoratge Cursos de piscina 5 hores diaries:  
Del 4 al 29. Ambdós inclsos i sense caps de setmana.                            2.468,00 €   
Una nit a escollir durant l'estiu (2 hores)                                                        60,00 € 
 

 

Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 8.413,00,-€ (IVA exclòs). 
 
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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar a Som Socorristes Montseny el contracte menor per fer les tasques de socorrista i 
monitoratge a la piscina municipal durant l’estiu de 2016. 
 
Segon.- Aprovar la despesa de 10.179,73,-€ per atendre al pagament de l’esmentat contracte amb 
càrrec a la partida corresponent del vigent pressupost de despeses. 
  
Tercer.-  Notificar la present resolució a SOM Socorristes Montseny. 
 

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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4.2 Aprovar el pressupost per a la instal·lació d’u n plataforma pujaescales i 2 portes per a la 
piscina municipal. 
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, des de la regidoria d’esports s’ha presentat la voluntat 
d’inversió en equipaments esportius per a la piscina Municipal de Breda, ha de procedir a realitzar els 
següents pressupostos presentats que a continuació es detallen: 
 
EMPRESA CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Vàlida Access plataforma pujaescales 342 63200 7128,-€ (iva inclòs) 

Fusteria Vilamala col·locació de 2 portes 342 63200 1391,50€ (iva inclòs) 

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

Vàlida Access plataforma pujaescales 342 63200 7128,-€ (iva inclòs) 

Fusteria Vilamala col·locació de 2 portes 342 63200 1391,50€ (iva inclòs) 

 
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. 

 
 

4.3 Pagament fraccionat de la quarta quota de l’àmb it d’actuació urbanística del Pla Especial 
de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Gu illeumes de Breda. 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2016 va aprovar la quarta quota urbanística de l’àmbit 
d’actuació del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda, que 
equival a la meitat del 10% assumit per l’Ajuntament en la urbanització de l’Av. Can Guilleumes 
 
En data 3 de maig de 2016 RS 698 es va notificar al Sr. Enrique Gómez Sánchez l’import d’aquesta 
quarta quota, que ascendeix a 407,30 €. 



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

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

 
En data 12 de maig de 2016 RE núm. 1358 el Sr. Enrique Gomez Sanchez ha presentat sol·licitud de 
fraccionament de l’esmentada quota urbanística. 
 
Legislació aplicable 
L’article 65.1 de la Llei 58/2003, de  17 de desembre, General Tributària i l’article 44 i ss. del RD 
939/2005, de 29 de juliol, s’aprova el Reglament General de Recaptació.  
 
L’esmentat article, en el seu apartat 5è estableix: “5. La presentación de una solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no 
el devengo del interés de demora.” 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Acceptar la sol·licitud del Sr. Enrique Gómez Sánchez pel fraccionament del pagament de la 
quarta quota urbanística de l’àmbit d’actuació del Pla Especial de Reforma Interior del Sector 
Industrial de Can Guilleumes de Breda, amb els imports distribuïts de la manera següent: 
 
     50,00 -€ 30/05/2016 
     50,00 -€ 30/06/2016 
     50,00 -€ 30/07/2016 
     50,00 -€ 30/08/2016 
     50,00 -€ 30/09/2016 
     50,00 -€ 30/10/2016 
     50,00 -€ 30/11/2016 
     57,30 -€ 30/12/2016 
         TOTAL     407,30 -€ 
 
Segon .- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
Tercer .- Donar compte del present acord als serveis comptables municipals. 
 
Quart .- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 

 
 

4.4 Aprovar la sol·licitud de renúncia a la d’inclu sió en el procés de selecció i cofinançament 
de projectes a presentar a la convocatòria de l’eix  4 del FEDER per a l’execució d’inversions 
per instal·lar calderes de biomassa en edificis mun icipals o edificis d’entitats locals a través de 
contractes innovadors, a la Diputació de Girona 
 
Antecedents  
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases i la convocatòria que regulen, primer el procés 
de selecció i, després, el cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres 
ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del 
FEDER). 
 
L’Eix 4, OE 4.1.2. té com a finalitat augmentar la participació i la distribució d’energies renovables per 
a usos tèrmics, en particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport: 
 
“1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa en edificis municipals o edificis 
d’entitats locals a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o 
microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la gestió de la instal·lació i durà a 
terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.” 
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Atesa la proximitat de l’Escola Montseny i l’escola bressol El Petit Montseny es pretén substituir tant 
les calderes de gasoil de l’escola com la caldera de gas de l’escola bressol per una única caldera de 
biomassa per als dos centres educatius. 
 
Mitjançant el Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables i per a 
la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines de la Diputació de Girona s’ha donat 
assistència tècnica al municipi per a la redacció de projectes bàsics i avantprojectes complets per 
crear xarxes de calor i ampliar-les, com també per substituir calderes que funcionen amb 
combustibles fòssils per calderes de biomassa. 
 
Pel que la Junta de Govern Local, en sessió de l’11 d’abril de 2016, va aprovar la sol·licitud d’inclusió 
en el procés de selecció dels projectes que més tard optaran a ser cofinançats el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 
 
Actualment, atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 
100.000,00€ per al mateix concepte es considera oportú renunciar a la sol·licitud presentada per 
prendre part a la selecció de projectes pel FEDER. 
  
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016,d e7 de 
març), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de  la Generalitat de 
Catalunya (Eixos 4 i 6 del FEDER) 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Renunciar a la sol·licitud d’inclusió en el procés de selecció dels projectes que més tard 
optaran a ser cofinançats el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, iniciat per la Diputació de 
Girona. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea de programes europeus de la Diputació de Girona. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.5 Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc d e subministrament d’energia elèctrica 
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local 
a l’Empresa Endesa Energia, s.a.u. (exp. 2012/01) 

 
Antecedents 
Primer.-  En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se 
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un 
any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit 
es detallen: 
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Terme d´energia Terme de potència 
       Preus ( €/MWh) Euros/ kW i any 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 
174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 
  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     
177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     
  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     
183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci 
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte 
de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, 
en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a la 
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, 
havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l’acord 
marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la 
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera 
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, 
havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Fonaments de Dret 
Primer.-  Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.-  Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
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Tercer.-  Article 156 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  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Quart.-  Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 
 
Cinquè.-  Article 53.1 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 resta de disposicions vigents en matèria de règim local 
que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esm entats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)  
 
ACORDA 
 
Primer.-  Que l’Ajuntament de Breda s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 
2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 
Terme d´energia Terme de potència 
       Preus ( €/MWh) Preus ( €/kW i any)  
P1 P2 P3 P1 P2 P3 
115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 
  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     
163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     
  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     
144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de 
preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als 
consumidors finals de l’energia. 
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
Segon.-  Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a 
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.-  Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart . Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
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4.6 Aprovar pressupostos de subministrament i serve is per la Festa de les Entitats 2016 
 
Antecedents 
Els dies 11 i 12 de juny de 2016 es celebrarà la Festa de les Entitats, que enguany engloba una sèrie 
d’activitats de les entitats i associacions del municipi que es celebraran a la zona esportiva de Cal 
Batlle. 
 
S’ha sol·licitat a Arts Gràfiques Cantalozella un pressupost per la impressió dels fullets que serviran 
per publicitar la Festa per la població de Breda i els vistants, i ploters del programa d’activitats. 
 
L’empresa ens ha facilitat els pressupostos següents: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Arts Gràfiques  
Cantalozella SA 

A-17.062.670 Press. 27,985  
2.500 Fullets  Festa de les entitats 

4311_226 09 09 505,17€
(417,50€ + 87,67€ d’IVA)

Arts Gràfiques  
Cantalozella SA A-17.062.670 Press. 28,014  

2 Ploters Festa de les entitats 4311_226 09 09 73,81€
(61,00€ + 12,81€ 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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Procedir a contractar els subministraments que es relacionen a continuació i autoritzar la 
despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Arts Gràfiques  
Cantalozella SA A-17.062.670 

Press. 27,985  
2.500 Fullets  Festa de les entitats 4311_226 09 09 

505,17€
(417,50€ + 87,67€ d’IVA)

Arts Gràfiques  
Cantalozella SA 

A-17.062.670 Press. 28,014  
2 Ploters Festa de les entitats 

4311_226 09 09 73,81€
(61,00€ + 12,81€ 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. 
 
 
4.7. Aprovar el pressupost per a la impressió de ta lonaris de les entrades de la piscina 
municipal 2016. 
 
Antecedents 
S’ha sol·licitat a Bertmon Producció Gràfica SL un pressupost per a la impressió de talonaris de les 
entrades de la piscina municipal 2016 amb les característiques següents: 
 
Mida bloc: 5 x 15 cm 
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8 Blocs de 100 fulls de cada model (4 models) 
Impresos a 1 cara a 1 tinta (negra) 
Numerats, amb taladro per matriu i enquadernats cosits amb grapa 
 
El pressupost que ens han fet arribar és el següent: 
 
EMPRESA CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Bertmon Producció Gràfica SL 
Impressió de 32 talonaris per a les entrades de la 
piscina municipal 2016 3412260900 199,65,-€ (IVA inclòs) 

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

Bertmon Producció Gràfica SL Impressió de 32 talonaris per a les entrades de la 
piscina municipal 2016 

3412260900 199,65,-€ (IVA inclòs) 

 
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. 

 
 
4.8 Sol·licitud de concessió de subvencions a ens l ocals per finançar les despeses derivades 
de l’elaboració, la implementació o el desenvolupam ent de polítiques de dones 
 
Antecedents 
L’Institut Català de les Dones, per mitjà del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, va publicar al DOGC número 7124, de 20 de maig de 2016, la resolució 
PRE/1258/2016, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions 
pluriennals a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el 
desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici 2016. 
 
L’Àrea de la Dona d’aquesta Corporació preveu el desenvolupament de projectes, que incorporin la 
perspectiva de gènere i de les dones, en la commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de 
novembre inclosos en el Pla d’Acció de Dones. 
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Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Sol·licitar la concessió d’una subvenció de 750,00€ per al desenvolupament de projectes 
que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones. 
 
Segon.-  Realitzar la sol·licitud de les subvencions tal i com estableixen les bases per a la concessió 
de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o 
el desenvolupament de polítiques de dones, publicades al DOGC número 7124, de 20 de maig de 
2016.  
 
Tercer.-  Donar compte als serveis comptables de la Corporació de les subvencions sol·licitades i 
posteriors resolucions per part de l’òrgan competent. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.9. Aprovar el contracte de prestació de serveis d e Poly-Klyn 
 
Antecedents 
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té prevista l’organització de la Revetlla de Sant Joan el 23 
de juny de 2016, la qual requerirà la contractació de dos cabines sanitàries portàtils. 
 
El representant de l’empresa Poly-Klyn SL, amb CIF A62518121, ha presentat una proposta per al 
lloguer de dos cabines sanitàries portàtils amb un cost de 249,26 € IVA inclòs. 
 
Legislació aplicable  
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs. 
 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del 
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la contractació de dos cabines sanitàries portàtils per donar el servei durant 
l’organització de la Revetlla de Sant Joan, el 23 de juny de 2016. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-226.09.06 
del pressupost per l’exercici 2016 i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 249,26 € IVA Inclòs. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al representant l’empresa Poly-Klyn SL, amb CIF A62518121. 
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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. 
 
 
4.10. Aprovació del pressupost presentat per l’empr esa Alsina i Fill SC per repassar les 
instal·lacions de la piscina municipal de Breda. 

 
Antecedents 
L’empresa Alsina i Fill SC Pintors ha presentat un pressupost de 3.530,-,-€ (sense IVA) per repassar 
les instal·lacions de la piscina municipal per aquest 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. 
 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del 
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 

 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.-  Aprovar el pressupost de 4.271,3,-€ (amb IVA) presentat per l’empresa Alsina i Fill SC 
Pintors per repassar les instal·lacions de la piscina municipal per aquest 2014. 

 
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a l’esmentada contractació amb càrrec a la partida 
342.212.000.3 del pressupost per l’exercici 2016. 

 
Tercer.-  Notificar la present resolució als interessats. 

 
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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4.11 Aprovar la factura per la inscripció del proje cte de reparcel·lació de la UA 16 “Sector 
Industrial Sud” al Registre de la Propietat. 
 
Antecedents  
La Junta de Govern de data 22 de maig de 2015 va aprovar definitivament el projecte de 
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 16 i es va trametre al Registre de la Propietat per tal de 
procedir a la seva anotació. 
 
El Registre de la Propietat, en data 30 de maig de 2016, ha emès la factura de l’inscripció  realitzada 
per un import de 7.968,47,-€ IVA Inclòs. 
 
Legislació aplicable 
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
 
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs. 
 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del 
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar les despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, de la factura de l’any 
2016. 
 
CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Inscripció Projecte de reparcel·lació de la UA 16 Sector Industrial Sud  151 6270102  7.968,47 € IVA Inclòs 

 
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. 
 
 
4.12. Aprovar el pressupost per a realitzar els tre balls de reparació de la calefacció a l’escola 
Bressol de Breda. 
 
Antecedents 
S’ha sol·licitat a Brecubat SL un pressupost per a realitzar els treballs de reparació de la calefacció a 
l’escola Bressol de Breda amb les característiques següents: 
 
EMPRESA CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Brecubat SL reparació de la calefacció 323-213.00.01 880,63,-€ (727,79,-€+152,84,-€ 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.  
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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 acord a 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 CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Brecubat SL reparació de la calefacció 323-213.00.01 880,63,-€ (727,79,-€+152,84,-€ 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. ESPORTS 
 
5.1 Ús del camp de futbol 7 de terra per a desenvol upar el Torneig de 12 hores de petanca. 
 
Antecedents 
Atès que el Recreatiu Petanca Bredenc ha sol·licitat l’ús de del camp de futbol 7 per a desenvolupar 
un torneig de 12 hores, el dissabte dia 16 de juliol, de les 21h fins a les 9h del diumenge 17 de juliol. 
 
Legislació aplicable 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
La llicència d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària d’acord amb l’article 92.4 
de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions publiques, que disposa que 
les autoritzacions poden ser revocades unilateralment per l’Administració concedent en qualsevol 
moment, per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, quan resultin incompatibles 
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys en el domini públic, 
impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o perjudiquin l’ús general.  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.-  Autoritzar al Recreatiu Petanca Bredenc l’ús de del camp de futbol 7 per a desenvolupar un 
torneig de 12 hores, el dissabte dia 16 de juliol, de les 21h fins a les 9h del diumenge 17 de juliol. 
 
Segon.-  El beneficiari de l’autorització cal que compleixi amb quantes normatives siguin d’aplicació 
tant en l’àmbit local, com de general compliment, i que afectin al local o a l’activitat que es pensa 
realitzar.  
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Tercer.-  L’Ajuntament es reserva, en tot cas, el dret de modificar, reduir, o anul·lar totalment o parcial 
aquesta autorització, per motius d’interès general, sense necessitat d’indemnitzar el rescat. 
 
Quart.-  L’entitat autoritzada haurà de tenir cura del manteniment de les instal·lacions i de deixar-les 
en les mateixes condicions de netedat. I entregar-lo en el mateix estat original en què s’ha trobat 
abans de la seva utilització, podent l’Ajuntament exigir responsabilitats pels danys i perjudicis 
ocasionats als mobles i a l’immoble. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord als interessats.  
 
Sisè.-  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       Vist i plau, 

 L’alcalde  
 
 
 
 
 

Maite Pérez Vicente          Dídac Manresa Molins 
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