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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 18JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 03-10-2016 
Hora d’inici: 23:00 hores 
Hora d’acabament: 23:45 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  
Maite Pérez Vicente 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 17JGL2016 (19-09-2016) 
2. Donar compte 

2.1.  Donar compte de decrets d’alcaldia 
3. Hisenda 

3.1.  Aprovar pressupostos de subministrament i serveis 
3.2.  Aprovar factures de subministraments i serveis 

4. Obres i Urbanisme 
4.1.  Rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 d’agost de 2016: “4.2. liquidació 

provisional de la tercera quota de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud” 
5. Governació 

5.1.  Autoritzar el pas de la Marxa Ciclista Challenge 250-4000 pel municipi de Breda 
 
 
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 23:00 hores del dia 3 d’octubre 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  17JGL2016 DE 19 DE 
SETEMBRE 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 19 de setembre 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. 
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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 al 30 de setembre de 2016: 
 
NÚM DATA PROPOSTA 

2016/406 20/09/2016 ADO factures finals agost 2016 

2016/407 21/09/2016 Convocatòria de Comissió Informativa de Política Municipal 26/09/2016 

2016/408 21/09/2016 Convocatòria Mesa de contractació obertura sobre 3 exec. i expl. contr. tanatori i red. projecte 

2016/409 21/09/2016 Exp. Urbanístic 77/2016 

2016/410 23/09/2016 Fase P factures agost 

2016/411 23/09/2016 Aut. i liqu. taxa OVP_parades artesans_Fira Olla 

2016/412 26/09/2016 Pagament tècnics mes de setembre 

2016/413 26/09/2016 Llicència activitat 7/2016 

2016/414 27/09/2016 Liquidació taxa celebració matrimoni civil 

2016/415 27/09/2016 Factures i provisions de fons fase P 

2016/416 27/09/2016 Pagament de nòmines mes de setembre 

2016/417 27/09/2016 Delegació celebració matrimoni civil 

2016/418 27/09/2016 Liquidació taxa matrimoni civil  

2016/419 27/09/2016 Incoar expedient baixa ofici padró habitants 

2016/420 27/09/2016 Exp. 7/2016 GC_Mod. per generació de crèdit 

2016/421 28/09/2016 Convocatòria Ple Ordinari 07/2016 de 3 d’octubre de 2016  

2016/422 28/09/2016 Taxa aprofitament especial domini públic local empreses expl. de serveis sub. interès general 

2016/423 28/09/2016 Incoar exp. Baixa ofici padró habitants 

2016/424 28/09/2016 Gestió tributària_aprovació ingressos de dret 

2016/425 28/09/2016 Gestió tributària_aprovació liquidació agost 2016 

2016/426 28/09/2016 Gestió tributària_aprovació baixes de dret públic_juliol 2016 

2016/427 29/09/2016 Exp. 05_2016 OMTA Resolució exp. núm. 2016/0010181 

2016/428 29/09/2016 Incoar exp. baixes oficis padró habitants 

2016/429 29/09/2016 Atorgar placa gual 387 

2016/430 30/09/2016 ADO Factures setembre 

2016/431 30/09/2016 Atorgar placa gual 388 

2016/432 30/09/2016 Aprovar factures carregades a La Caixa 

 
 
3. HISENDA 
 
3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serv eis  
 
Antecedents 
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos a diversos proveïdors per la 
millora i/o organització de serveis i activitats al municipi. 
 
Els pressupostos pendents d’aprovació són: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

CONTAMINANDO SONRISAS G55244198 
Activitats culturals 
Organització del Dia del Circ 2016 334 2260902 1.800,00€ 

Associació d’amics de la 
Fàbrica de Lied 

G66211848 Activitats culturals 
Concert al Monestir de Breda per Nadal 

334 2260902 968,00€ 
(800,00€ + 168,00€ IVA) 

Happy Lúdic B63768550 Mobiliari urbà 171 62500 738,10,-€ 
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ITISA B17014283 Treballs aire condicionat Centre Cívic 333 21300 1.493,26,-€ 

BRECUBAT SL B17937434 
Instal·lació vídeo-càmera Of. Guàrdies 
Municipals 920 63200 959,50,-€ 

BRECUBAT SL B17937434 Treballs a realitzar per la Fira de l’Olla 
Instal·lació de suport electricitat estands 

4311 226 09 09 1.863,04€ 
(1.539,70€ + 323,34€ 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 i serveis 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 

CONTAMINANDO SONRISAS G55244198 Activitats culturals 
Organització del Dia del Circ 2016 334 2260902 1.800,00€ 

Associació d’amics de la 
Fàbrica de Lied G66211848 

Activitats culturals 
Concert al Monestir de Breda per Nadal 334 2260902 

968,00€ 
(800,00€ + 168,00€ IVA) 

Happy Lúdic B63768550 Mobiliari urbà 171 62500 738,10,-€ 

ITISA B17014283 Treballs aire condicionat Centre Cívic 333 21300 1.493,26,-€ 

BRECUBAT SL B17937434 
Instal·lació vídeo-càmera Of. Guàrdies 
Municipals 920 63200 959,50,-€ 

BRECUBAT SL B17937434 
Treballs a realitzar per la Fira de l’Olla 
Instal·lació de suport electricitat estands 4311 226 09 09 

1.863,04€ 
(1.539,70€ + 323,34€ IVA) 

 
Segon.-  Comunicar el present acord als proveïdors i 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. 
 
 
3.2. Aprovar factures de subministrament i serveis  
 
Antecedents 
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els 
interessos generals i els serveis municipals, ha procedit a realitzar les següents contractacions que a 
continuació es detallen: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

CERCLE BREDENC G17073966 Despeses actes Festa Major 2016 338 2260905 1.291,38,-€ 

ASS. ARROSSAIRES 
ARGELAGUER 

G17345224 Sopar popular geganters  338 2260905 877,50,-€ 

CAL MANYÀ J55157119 Treballs reparació piscina 342 2120003 779,82,-€ 

BRECUBAT B17937434 Fires - Renovació 165 21000 593,00,-€ 
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HERMEX IBERICA SL B66629494 Material Escola bressol 323 22199 567,77,-€ 

GRAU, MAQUINARIA I SERVEI 
INTEGRAL, S.A. A58486739 Reparació de l’escombradora 171 21300 582,24€ 

LLUÍS ILLA PLA 40950224N Manteniment del camí de Can Gabriel i 
Parc Celonesa 

1531 21000 559,70€ 

 
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 els subministraments i serveis 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 

CERCLE BREDENC G17073966 Despeses actes Festa Major 2016 338 2260905 1.291,38,-€ 

ASS. ARROSSAIRES 
ARGELAGUER G17345224 Sopar popular geganters  338 2260905 877,50,-€ 

CAL MANYÀ J55157119 Treballs reparació piscina 342 2120003 779,82,-€ 

BRECUBAT B17937434 Fires - Renovació 165 21000 593,00,-€ 

HERMEX IBERICA SL B66629494 Material Escola bressol 323 22199 567,77,-€ 

GRAU, MAQUINARIA I SERVEI 
INTEGRAL, S.A. 

A58486739 Reparació de l’escombradora 171 21300 582,24€ 

LLUÍS ILLA PLA 40950224N Manteniment del camí de Can Gabriel i 
Parc Celonesa 1531 21000 559,70€ 

 
Segon.-  Comunicar el present acord als proveïdors i 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. OBRES I URBANISME 
 
4.1 Rectificació l’acord de la Junta de Govern Loca l de 22 d’agost de 2016: “4.2. liquidació 
provisional de la tercera quota de l’àmbit d’actuac ió urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud” 
 
Antecedents 
Per Junta de Govern de data 22 d’agost de 2016 es va aprovar el punt 4.2. liquidació provisional de la 
tercera quota de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”, pel que s’aprovava la 
tercera quota d’urbanització per les despeses previstes per la redacció del projecte de reparcel·lació, 
l’estudi geotècnic del projecte d’urbanització, el projecte d’urbanització i les despeses de registre 
segons consta en els antecedents i d’acord amb l’article 181.1 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, i 
que han de  satisfer els propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat UA 16 sector industrial 
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sud, en proporció a la superfície de les finques, d’acord amb el que preveu el projecte de 
reparcel·lació.  
 
En data 25 d’agost de 2016 RS núm. 1417 es va notificar a Breda Estil SCP la liquidació provisional 
que li corresponia. 
 
En data 22 de setembre de 2016 RE núm. 2486 presentava la documentació pel cessament de 
l’empresa Breda Estil SCP i la creació de la nova empresa Breda Steel SL exercint la mateixa activitat 
a la mateixa nau i sol·licitava el canvi de tots els fitxers als propietaris XXX. 
 
Legislació aplicable 
— Els articles 119, 120, 122 i 139 a 141 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
— Els articles 149 i 180 a 182 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme 
— L’article 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
— L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.-  Donar-se per assabentat del cessament de l’empresa Breda Estil SCP i la creació de la nova 
empresa Breda Steel SL, passant a ser els propietaris de les naus XXX. 
 
Segon .- Rectificar l’acord de Junta de data 22 d’agost de 2016 i liquidar la tercera quota provisional 
de l’àmbit d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud” a XXX, en comptes de Breda Estil 
SCP. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats.. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
5. GOVERNACIÓ 
 
5.1. Autoritzar el pas de la Marxa Ciclista Challen ge 250-4000 pel municipi de Breda 
 
Antecedents 
Amb registre d’entrada 2591, ens ha fet arribar una sol·licitud d’autorització de pas pel terme 
municipal de Breda, el dia 8 d’octubre, per a dur a terme la Marxa Ciclista Challenge 250-4000. 
 
Un cop revisada la documentació aportada i vist el caràcter festiu que pot representar pel municipi un 
esdeveniment com aquest. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Autoritzar la Marxa Ciclista Challenge 250-4000 pel municipi de Breda, el dia 8 d’octubre de 
2016, supeditat concessió dels permisos pertinents per part del Servei Català de Trànsit, del Parc 
Natural del Montseny i de la resta d’ajuntaments afectats. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució als interessats. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a la Guàrdia Municipal de Breda. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
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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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