Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 20JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 03-11-2016
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 22:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Judit Cortada Esteve
Teresa Martorell Julià
Jaume Anglada i Sarsanac
Joan Antoni Frias Redondo
Óscar Montero Martorell
Secretària accidental
Meritxell López i Rion

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta anterior 19JGL2016 (17-10-2016)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Breda i la família Roca Avellaneda per la cessió en
règim de comodat de dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca Saurí
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia
4. Hisenda
4.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
4.2. Aprovar el pressupost per l’organització i desenvolupament de Parc de Nadal 2016-2017
4.3. Aprovar factures de subministrament i serveis
4.4. Aprovar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública al Consell Comarcal de la
Selva per despeses de gestió i manteniment del Museu Municipal Josep Aragay
5. Recursos Humans
5.1. Reconeixement trienni de la treballadora LAB_01, educadora de l’Escola bressol municipal
6. Governació
6.1. Incoació de procediment d’un expedient de Responsabilitat Patrimonial

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 22:00 hores del dia 3 de novembre 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.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 19JGL2016 DE 17 D’OCTUBRE
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 17 d’octubre 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 entre l’Ajuntament de Breda i la família Roca Avellaneda per la cessió
en règim de comodat de dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca Saurí
Antecedents
Els néts del terrissaire Joan Roca Saurí, coneixedors de l’existència del Centre Cultural i d’Informació
Turística els forns i propietaris de dues cassoles de fang creació del terrissaire als anys 20 del segle
passat van contactar amb el regidor de cultura i patrimoni de la corporació per iniciar els tràmits de
cessió de les peces esmentades.
En data 24 d’octubre de 2016, amb registre d’entrada 2763, s’ha proposat per part de la família la
cessió en règim de comodat a l’Ajuntament de Breda de les dues cassoles de fang.
Per tal de fer efectiva l’acceptació de la cessió s’ha redactat un conveni, que estableix els pactes que
la conformen, amb el text següent:
“Conveni entre l’Ajuntament de Breda i la família Roca Avellaneda per la cessió en règim de comodat de
dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca Saurí
Breda, ____________________

REUNITS
D’una part, Dídac Manresa Molins, alcalde de Breda, assistit per la secretària interventora de l’Ajuntament de
Breda, Sra. Maite Pérez Vicente.
De l’altra, la Sra. Joana Roca Avellaneda i el Sr. Josep Roca Avellaneda.

INTERVENEN
El primer, en representació de l’Ajuntament de Breda i en execució de l’acord pres per la Junta de Govern Local,
en sessió de data 3 de novembre de 2016.
Els segons, en endavant els comodants, en qualitat de propietaris i possessors dels drets d’explotació de dues
cassoles, del Sr. Joan Roca Saurí, manifestant tenir plena capacitat per obrar i per a l’atorgament del conveni.
MANIFESTEN
1. Que reconeixen el valor cultural i per a la investigació, en general, de l’obra objecte de la cessió en règim de
comodat i dels drets.
2. Que valoren l’interès públic col·lectiu que té aquesta obra i consideren convenient i necessari fer-ne cessió
en règim de comodat a l’Ajuntament de Breda, amb destí al Centre Cultural i d’Informació Turística els
forns, per tal de garantir la seva conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general.
3. Que l’Ajuntament de Breda, per acord de la Junta de Govern Local del dia 3 de novembre de 2016, ha
acceptat dels comodants la cessió en règim de comodat de dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca Saurí.
4. Que, per tal de formalitzar l’acte de cessió en règim de comodat i de manifestar l’acord d’ambdues parts pel
que fa a les condicions en què es realitza, instrumentalitzen aquest conveni que s’articula en els pactes
següents
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PACTES
Primer.- La Sra. Joana Roca Avellaneda i el Sr. Josep Roca Avellaneda, com a propietaris i possessors dels
drets d’explotació de dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca Saurí efectuen la cessió en règim de comodat a
l’Ajuntament de Breda sense cap mena de contraprestació.
Així mateix, cedeixen de forma gratuïta i exclusiva els drets d’explotació de l’obra cedida a l’Ajuntament de
Breda.
Segon.- El present conveni es regula pel que s’estableix al respecte en el Codi Civil i pel que s’estableix en la
legislació sobre la Propietat Intel·lectual.
Tercer.- Al cessió en règim de comodat d’aquesta obra comprèn:
“Dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca Saurí”
Quart.- Qui cedeixen reconeixen a l’Ajuntament de Breda la facultat d’establir els criteris de tractament específic
més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació de l’obra cedida.
Cinquè.- La cessió d’aquesta obra suposa el traspàs de la titularitat de custòdia a l’Ajuntament de Breda, que en
podrà disposar i n’assumirà els següents compromisos:
1.
Integrar aquesta obra al Centre Cultural i d’Informació Turística els forns, sense perjudici dels possibles
desplaçaments que calgui efectuar amb motiu d’activitats de divulgació, seguretat o conservació.
2.
Posar l’obra a disposició dels investigadors i del públic, en general, per a la seva divulgació, de la manera
que els responsables tècnics de l’Ajuntament de Breda estimin més adient.
3.
Mantenir l’obra en les condicions de seguretat i conservació que garanteixin la seva preservació.
4.
Convenir la citació en l’ús públic d’aquest material de la següent manera:
Centre Cultural i d’Informació Turística els forns (Fons Família Roca Avellaneda)
Sisè.- La Sra. Joana Roca Avellaneda i el Sr. Josep Roca Avellaneda cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de
Breda els drets d’explotació referits a reproducció, distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país
del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els
informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. El dret de transformació s’entén per al disseny d’edicions
municipals de qualsevol mena i, si s’escau, per al seu tractament informàtic en l’elaboració d’instruments de
descripció i en cap cas suposarà l’alteració del material original.
Setè.- La cessió en exclusiva dels drets d’explotació esmentats a l’apartat anterior s’entén amb caràcter
indefinit i és vàlida per l’obra cedida.
Vuitè.- Els comodants no podran rescindir el comodat a excepció que l’Ajuntament de Breda deixi de complir el
que s’estableix en el pacte 5è del present conveni.
Novè.- Aquest comodat es constitueix amb la finalitat que l’Ajuntament de Breda porti a terme actuacions de
divulgació de l’obra a través de la seva exposició al Centre Cultural i d’Informació Turística els forns o a través
d’altres exposicions que s’organitzin a nivell nacional o internacional.
Desè.- Aquesta cessió en règim de comodat es rescindirà i l’obra es retornarà al comodant en el cas que
l’Ajuntament de Breda no destini l’obra a les finalitats per les quals es va constituir el comodat.
Onzè.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o compliment de
les presents condicions, qui cedeixen i l’Ajuntament de Breda se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
de Girona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur.

Legislació aplicable
Codi Civil
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la proposta de cessió en comodat de les dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca
Saurí per part de la família Roca Avellaneda.
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Segon.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Breda i la família Roca Avellaneda per la cessió en
règim de comodat de les dues cassoles de fang del Sr. Joan Roca Saurí.
Tercer.- Notificar el present acord als propietaris de les cassoles, fent-los tramesa adjunta de dos
exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats pels representants de la Corporació
per tal que, un cop signats, ens en retornin un.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.

3. DONAR COMPTE
3.1 Donar compte de Decrets d’Alcaldia
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès
de data del 17 d’octubre al 2 de novembre de 2016:
NÚM.
2016 / 449
2016 / 450
2016 / 451
2016 / 452

DATA
17/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
20/10/2016

2016 / 453
2016 / 454
2016 / 455
2016 / 456
2016 / 457
2016 / 458
2016 / 459
2016 / 460
2016 / 461
2016 / 462
2016 / 463
2016 / 464
2016 / 465
2016 / 466
2016 / 467
2016 / 468
2016 / 469
2016 / 470

20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
26/10/2016

2016 / 471
2016 / 472
2016 / 473
2016 / 474
2016 / 475
2016 / 476
2016 / 477
2016 / 478
2016 / 479
2016 / 480
2016 / 481
2016 / 482
2016 / 483
2016 / 484
2016 / 485
2016 / 486

27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016

DESCRIPCIÓ
adjudicar lloc de treball suplència vacances
Convocatòria de Comissió Informativa de Política Municipal 24/10/2016
ADO factures finals setembre 2016
Taxa aprofitament especial domini públic local empreses explotadores de serveis
subministrament interès general OVP 3-trim-16
autorització d'ús piexon JPX4 al vigilant tip 020
Exp. Urbanístic 55/2016
exp. Urbanístic 75/2016
Incoar expedient per donar de baixa d'ofici del padró d'habitants
Autoritzar el canvi de titularitat del nínxol número 178
Fase O factures setembre
Fase P decrets 430 i 458
exp. Urbanístic 76/2016
Exp. Urbanístic 78/2016
Autoritzar el desballestament de vehicles
Exp. Urbanístic 79/2016
Exp. Urbanístic 80/2016
Atorgar la concessió temporal per 3 anys del nínxol 169
Exp. Urbanístic 74/2016
Atorgar la concessió nínxol 252A per 50 anys
Fase O factures tècnics mes d'octubre
Fase P decret 468
Taxa aprofitament especial domini públic local empreses explotadores de serveis
subministrament interès general OVP 3-trim-16
Exp. Urbanístic 81/2016
Sol·licitud subv. exclosa concurrència pública per manteniment de camins rurals
exp. Urbanístic 82/2016
Incoar expedient baixa d'ofici del padró d'habitants
Exp. Urbanístic 83/2016
Exp. Urbanístic 84/2016
Exp. Urbanístic 85/2016
Convocatòria de ple extraordinari 03/11/2016
Convocatòria Junta de Govern Local 20 03/11/2016
Fase ADO factures octubre
Llicència d'activitats urgent i excepcional per celebració del Castanyassu al Cercle Bredenc
Pagament nòmines treballadors i regidors
Fase ADO factures carregades a la caixa mes octubre
Gestió tributària_aprov. Ingressos dret públic_setembre- 2016
Gestió tributària_aprov. Liquidació setembre-2016
Gestió tributària_aprov. Baixes agost i setembre-2016
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4. HISENDA
4.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
Antecedents
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos per la millora i/o organització
de serveis i activitats al municipi.
Els pressupostos pendents d’aprovació són:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

HAPPY LUDIC

B63768550

Manteniment mobiliari parcs

171 21000

IMPORT €
579,59

Arts Gràfiques Cantalozella

A17062670

Àgora núm. 30

920 22001

719,95

BRECUBAT

B17937434

Treballs quadre de distribució piscina

342 2120003

BRECUBAT

B17937434

Treballs enllumenat públic C/ Pere Mascaró

165 21000

SAETELUX SERVICE SL

B55095210

Arreglar rentaplats i armari calent cuina escola

323 2130001

805,05
1699,57
694,90

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

HAPPY LUDIC

B63768550

Manteniment mobiliari parcs

171 21000

IMPORT €
579,59

Arts Gràfiques Cantalozella

A17062670

Àgora núm. 30

920 22001

719,95

BRECUBAT

B17937434

Treballs quadre de distribució piscina

342 2120003

BRECUBAT

B17937434

Treballs enllumenat públic C/ Pere Mascaró

165 21000

SAETELUX SERVICE SL

B55095210

Arreglar rentaplats i armari calent cuina escola

323 2130001

805,05
1699,57
694,90

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.
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4.2. Aprovar el pressupost per l’organització i desenvolupament de Parc de Nadal 2016-2017.
Antecedents
L’Ajuntament de Breda té previst organitzar com un dels actes de les Festes Nadalenques 2016-2017
un Parc de Nadal pels infants de 2 a 12 anys, els dies 2, 3 i 4 de gener de 2017, al Pavelló
poliesportiu de Breda.
L’empresa OKTITANS SLU, amb NIF B-17849597 ha fet arribar una proposta econòmica i tècnica de
parc de Nadal, per un valor de 4.356,- € que inclou:
- Activitats proposades
- 4 monitors matí i 6 monitors tarda
- Assegurança de Responsabilitat Civil
Pels 3 dies de Parc (2,3 i 4 de gener de 2016)
En l’horari d’11:00 a 14:00h. i de 16:00 a 20:00h.
Al Pavelló poliesportiu de Breda
Legislació aplicable
L’article 9 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 subministrament aquells que
tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, arrendament amb o sense opció de compra de
béns mobles.
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
subministrament 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 subministrament, 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 2013. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura
en el Registre d’entrada municipal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa OKTITANS SLU amb NIF B17849597, per a
l’organització i desenvolupament del Parc de Nadal Breda 2016-2017.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent i alhora disposar-ne la mateixa per l’import de 4.356,- €.
Tercer.- Requerir a l’empresa OKTITANS SLU, amb NIF B-17849597, la tramesa d’una còpia de
l’Assegurança de responsabilitat civil.
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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4.3. 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 la següent contractació que a
continuació es detalla:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Jennifer Silvente

46873839T

Assessorament sobre psicomotricitat escola bressol 943 16200

PARTIDA

IMPORT €

Viveros Garden Tordera

38785924N

Plantes de jardí

171 21000

581,35

Excavacions Lluís Illa i fill

40950224N

Obres pluvials aparcament C/ Sta. Victòria

160 61900

6770,39

Joan Bohils Viñals

43672794A

Runes a l’abocador

171 21000

519,16

Joan Bohils Viñals

43672794A

Camió per podar arbres Pl. de la Vila i Dr. Rovira

171 21000

1543,96

892,50

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

CIF

CONCEPTE

Jennifer Silvente

46873839T

Assessorament sobre psicomotricitat escola bressol 943 16200

PARTIDA

IMPORT €

Viveros Garden Tordera

38785924N

Plantes de jardí

171 21000

581,35

Excavacions Lluís Illa i fill

40950224N

Obres pluvials aparcament C/ Sta. Victòria

160 61900

6770,39

Joan Bohils Viñals

43672794A

Runes a l’abocador

171 21000

519,16

Joan Bohils Viñals

43672794A

Camió per podar arbres Pl. de la Vila i Dr. Rovira

171 21000

1543,96

892,50

Segon.- Comunicar el present acord al proveïdor 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.
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4.4 Aprovar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública al Consell Comarcal de
la Selva per despeses de gestió i manteniment del Museu Municipal Josep Aragay
Antecedents
El Departament de Cultura ha resolt fer efectiva una transferència als Consell Comarcals per fer front
a les despeses de gestió de museus per la 2016.
Al Museu Municipal de Breda li han estat concedits 1.831,50€, que es faran efectius des del Consell
Comarcal de la Selva.
Tal i com se’ns ha informat des del Consell Comarcal de la Selva cal sol·licitar formalment la quantitat
concedida mitjançant una subvenció exclosa de concurrència pública.
Legislació aplicable
Llei 7/1985. De 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
Reglament d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 1.831,50€, exclosa de concurrència pública, per
gestió i manteniment del Museu Municipal Josep Aragay de Breda, al Consell Comarcal de la Selva.
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

5. RECURSOS HUMANS
5.1. Reconeixement trienni de la treballadora LAB_01, educadora de l’Escola bressol
municipal.
Antecedents
Havent rebut la sol·licitud de l’11 d’octubre de 2016, amb R.E. 2643 del LAB_01, educadora de
l’Escola bressol municipal, ha sol·licitat el reconeixement d’un nou trienni pels serveis prestats a
l’Ajuntament de Breda.
Legislació aplicable
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les Entitats Locals.
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres
presents l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer el trienni corresponent al període comprès entre el 12 de novembre de 2013 al
12 de novembre de 2016 al LAB_01, personal de l’Escola Bressol Municipal de l’Ajuntament de
Breda. El pagament d’aquest import es farà efectiu a partir del mes de novembre de l’any en curs.
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de la interessada, pel concepte de trienni, consistent en la
quantia establerta pel seu grup de classificació professional a partir de la nòmina del mes d’octubre.
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Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que
facin efectiu l’esmentat acord a partir de la nòmina del mes de novembre de 2016.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

6. GOVERNACIÓ
6.1. Incoació de procediment d’un expedient de Responsabilitat Patrimonial
Exp. núm.: 01/2016
Relació de fets
S’ha presentat reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament per mitjà d’escrit
presentat el dia 20 d’octubre de 2016, amb registre entrada núm. 2732.
Les dades identificatives de la reclamació són les següents:
DATA DANY:
14 d’octubre de 2016
FETS:
El dia 14 d’octubre de 2016 a les 9:30 de la nit, per causa de les pedres sortints i el mal estat del camí
d’accés al polígon industrial Cal Batlle de Breda, un tall a la roda del darrera del cotxe li va provocar
una punxada.
DANYS PRODUÏTS:
Punxada d’una roda.
EVALUACIÓ ECONÒMICA:
El reclamant especifica, que degut això ha hagut de canviar les 2 rodes de darrera perquè sinó no
passaria l’ITV. La factura presentada per canvi de pneumàtics i equilibrat és de 120,-€.
Les Administracions Públiques reconeixeran el drets a indemnització dels particulars en els termes
que preveu els articles 32 al 35 del Capítol IV del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Fonaments de dret
Els articles 66 al 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Els articles 1 a 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels
Procediments de les Administracions Públiques en Matèria de Responsabilitat Patrimonial.
La Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Admetre a tràmit la reclamació presentada, abans esmentada, i iniciar expedient per
determinar la responsabilitat o no de l’Ajuntament i si aquest té l’obligació d’indemnitzar al sol·licitant.
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Cal que complementeu la instància presentada fent constar, com a mínim, els punts següents:
- La reclamació s’ha d’acompanyar de les al·legacions, documents i informacions que es
considerin convenients i els mitjans que pretén fer servir el/la reclamant. Cal tenir en compte
que el/la reclamant ha de demostrar que el perjudici és conseqüència del mal esta del ferm.
- Presentar una declaració per escrit dels testimonis presencials a fi que s’expliquin les
circumstàncies dels fets, fotografies del camí o els altres mitjans de prova.
Segon.- Nomenar com a òrgan instructor del procediment per determinar si existeix responsabilitat
per part d’aquest Ajuntament al Sr. Josep Amargant, essent Secretària d’aquest la de l’Ajuntament; de
conformitat amb allò que s’estableix sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Tercer.- Comunicar a l’Instructor el nomenament i informar de totes les actuacions que existeixin al
respecte, i habilitar-li perquè realitzi totes les actuacions necessàries per comprovar l’existència o no
de responsabilitat per part de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar aquest acord d’incoació a la companyia Mapfre.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, que disposarà d’un termini de 15 dies
per presentar al·legacions i, en el seu cas, proposar prova.
Sisè.- 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 accidental
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