Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 23JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 12-12-2016
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:15 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Secretària interventora
Maite Pérez Vicente

Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 22JGL2016 (28-11-2016)
2. Assumptes delegats de Ple
2.1. Aprovar el conveni regulador de l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL)
2.2. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Breda
per establir les condicions d’ús del sistema d’informació i gestió d’activitats anomenat “Gestor
d’Informació d’Activitats” GIA
2.3. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Breda, per a la redacció del informe de seguiment del pla d’acció per a l’energia sostenible
(PAES) del municipi de Breda
2.4. Aprovar el conveni per procedir a la contractació agregada d’una instal·lació de biomassa per
a la millora d’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses
o micro empreses de serveis energètics
3. Donar compte
3.1. Donar compte de decrets d’alcaldia
4. Hisenda
4.1. Aprovar les despeses previstes i/o efectuades en els treballs d’adequació del box
d’urgències del Centre d’atenció primària de Breda
4.2. Aprovar el pressupost de redacció del projecte “Ruta de les terreres de Breda”
4.3. Aprovar pressupostos per actuacions de l’Àrea de Festes 2016
4.4. Aprovar el contractes de prestació de serveis artístics 2017
4.5. Aprovar pressupostos de obres i serveis
4.6. Aprovar pressupost menor per contractar serveis i subministraments de material al Museu
Municipal Josep Aragay
5. Obres i urbanisme
5.1. Modificació del contracte d’obres per la urbanització d’una part del Carrer Manel de Genovart
5.2. Liquidació de la cinquena i última quota de l’àmbit d’actuació urbanística del Pla Especial de
Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda
5.3. Aprovació de la certificació núm. 4 i última, i factura núm. M-2016-42 presentada per
l’empresa Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres d’urbanització d’una part del
carrer Manel de Genovart de Breda
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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 12 de desembre 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 22JGL2016 DE 28 DE
NOVEMBRE 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 28 de novembre 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 regulador de l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL)
Antecedents
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Biblioteques té com a línia d’actuació prioritària la
col·laboració amb els ajuntaments en la prestació de serveis de lectura pública a la ciutadania del
municipis del seu àmbit territorial.
La Llei 4/1993, del sistema Bibliotecari, així com el Decret 124/99, que la desplega, estableixen per
als municipis de més de 5.000 habitants l’obligatorietat de prestar el servei de biblioteca pública. El
mapa de Lectura Pública estableix el tipus de servei que correspon a cada població de més de 3.000
habitants i les necessitats a cobrir en relació a la realitat existent. Per les poblacions que tenen entre
3.000 i 5.000 habitants, el Mapa preveu l’existència complementària de biblioteques filials.
En data 6 de juny de 2016, amb registre d’entrada 1-2016-009147-2 a la Diputació de Girona, es va
sol·licitar l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura per a municipis de 3.000 a 5.000
habitants.
En data 27 d’octubre de 2016, per Decret de la presidència de la Diputació de Girona, es va acceptar
la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Breda i el mateix Decret aprovava i resolia trametre i
sol·licitar, a la nostra corporació, la signatura del Conveni regulador de l’adhesió a la Xarxa de Punts
d’Informació i Lectura (XPIL), que consta en l’expedient.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni regulador de l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL)
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda.
Segon.- Trametre dues còpies del conveni degudament signades i segellades a la secció de
Biblioteques de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona.
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Biblioteca de Breda i als serveis comptables de la
corporació, pel seu coneixement i als efectes pertinents
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
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2.2 Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Breda per establir les condicions d’ús del sistema d’informació i gestió d’activitats anomenat
“Gestor d’Informació d’Activitats” GIA
Antecedents
Vist el conveni redactat per la Diputació de Barcelona, l’objecte del qual és l’establiment dels termes
de la col·laboració entre ambdues entitats per establir les condicions d’accés i d’ús del sistema
d’informació i gestió d’activitats anomenat “Gestor d’Informació d’Activitats” GIA per part de
l’Ajuntament de Breda.
Legislació aplicable
Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar el text del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Breda per establir les condicions d’ús del sistema d’informació i gestió d’activitats anomenat
“Gestor d’Informació d’Activitats” GIA.
Segon.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la
Diputació de Barcelona.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

2.3 Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
de Breda, per a la redacció del informe de seguiment del pla d’acció per a l’energia sostenible
(PAES) del municipi de Breda
Antecedents
L’any 2011 es va crear l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva, un servei que es vol posicionar
com a referència en el camp energètica a la comarca: suport en la implantació i desenvolupament
dels PAES, gestió i comptabilitat energètica, assessorament, formació, etc. L’Agència, doncs, ofereix
el servei de gestió energètica municipal i ofereix el servei per a encàrrecs puntuals com
assessoraments, redacció de projectes, etc.
El Consell Comarcal de la Selva, per mitjà de l’Agència Comarcal de l’Energia, va donar suport a la
signatura del Pacte d’alcalde dels municipis de la Selva i durant els anys 2012 i 2013 es va
encarregar de la redacció, cada dos anys, d’un informe de seguiment sobre el seu grau d’execució.
En el marc del programa Del Pla a l’Acció d’enguany, de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal
ha preparat la memòria de sis municipis per tal que puguin sol·licitar una subvenció a la Línia 2.Redacció d’informes de seguiment dels PAES per part dels ajuntaments signataris del Pacte
d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Els municipis d’Hostalric,
Caldes de Malavella, Breda, Sant Hilari Sacalm, Tossa de Mar i Maçanet de la Selva han rebut
l’atorgament de la subvenció i queda pendent fer l’encàrrec de l’informe al Consell Comarcal.
Pel que el Consell Comarcal de la Selva ha redactat un conveni d’encàrrec de gestió, per la redacció
de l’informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), amb l’objecte de regular
les condicions en què l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva prestarà el servei de redacció dels
informes de seguiment dels Plans d’acció per l’Energia Sostenible (PAES), que es transcriu
literalment:
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“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE
, PER A LA REDACCIÓ DEL INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES) DEL MUNICIPI DE
Santa Coloma de Farners,

de

de 2016
REUNITS

D’una part el senyor Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, actuant en el seu nom i
representació, i en l’exercici de les facultats de representació que li atorga el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya.
El senyor/a
, alcalde/essa, en nom i representació de l’Ajuntament de
, en exercici de
les facultats de representació que li atorga la Llei de Bases de Règim Local.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària i suficient per a contractar i obligar-se en les
respectives qualitats en que actuen i,
MANIFESTEN
1.

Que l’Ajuntament de
està adherit al Pacte d’Alcaldes per assolir l’objectiu establert per la UE de reduir
al 2020, com a mínim, el 20% de les emissions de CO2 al seu territori.

2.

Que l’adhesió al Pacte d’Alcaldes comporta l’aprovació d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) i la redacció,
cada dos anys, d’un Informe de seguiment sobre el seu grau d’execució.

3.

Que el Consell Comarcal de la Selva, per mitjà de l’Agència Comarcal de l’Energia, ha donat suport a la signatura del
Pacte d’alcaldes dels municipis de la Selva i durant els anys 2012 i 2013 es va encarregar de la redacció de 12 Plans
d’Acció per a l’Energia Sostenible per a municipis de la comarca.

4.

Que l’Ajuntament de
(PAES) per sessió plenària de data

5.

de

va aprovar definitivament el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
de
.

El Consell Comarcal de la Selva, per mitjà de l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva, disposa dels recursos i
coneixements necessaris per a la redacció dels Informes de Seguiment dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible dels
municipis de la Selva.

En conseqüència, s’acorda formalitzar el present conveni de col·laboració entre les parts d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de
al
Consell
Comarcal de la Selva, per a la redacció de l’Informe de Seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
del municipi de
.
Segona.- El Consell Comarcal de la Selva accepta el present encàrrec i es compromet de dur-lo a terme d’acord amb les
condicions tècniques i econòmiques que figuren degudament especificades en la “memòria valorada” que acompanya
el present conveni.
Tercera.- L’Ajuntament de
es compromet a fer efectiu l’import de 700 euros, que corresponen a la liquidació de
l’aportació econòmica per finançar l’encàrrec de gestió realitzat. El pagament d’aquesta quantitat es farà en els
termes que consten a les condicions tècniques i econòmiques o en defecte en els terminis que figurin en la liquidació
que efectuï el Consell Comarcal a aquest efecte.
Quarta.- Aquest encàrrec de gestió té naturalesa administrativa, es fonamenta en les funcions d’assistència tècnica establertes
a l’article 28 del Text refós de la Llei d’organització comarcal , i per tant, està exclòs de l’aplicació de normativa de
contractació del 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 Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
de Breda, per a la redacció de l’Informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) del municipi de Breda.
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Segon.- Comprometre la despesa de 700,00€, corresponents a la liquidació de l’aportació econòmica
per finançar l’encàrrec de gestió realitzat, a la partida pressupostària 920 227 06 del pressupost
municipal 2017.
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.

2.4 Aprovar el conveni per procedir a la contractació agregada d’una instal·lació de biomassa
per a la millora d’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb
empreses o micro empreses de serveis energètics
Antecedents
Per tal de fomentar la biomassa forestal per a ús tèrmic als municipis gironins, la Diputació de Girona,
ha obert una convocatòria d’ajuts adreçada als ajuntaments de la província de Girona per instal·lar,
en equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma
d’estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que hagin estat prèviament planificades
en plans d’acció d'energia sostenible (PAES), aprovats per l’Ajuntament.
Les bases reguladores de la convocatòria publicades en el BOP núm. 243 de 18 de desembre de
2015 estableixen que les activitats objecte de l’ajut per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis
s’hauran d’executar a través de contractes innovadors amb empreses o micro empreses de serveis
energètics.
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té
l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal
d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments,
en tant que es tracta d’una matèria novedosa.
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la
Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de
l’adquisició dels equipaments, es permet que de forma expressa els ajuntaments encarreguin la
gestió a la Diputació de Girona per a la licitació agregada d’una instal·lació de Biomassa per la millora
de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses o micro
empreses de serveis energètics, la qual cosa es es formalitza a través del present conveni.
L’import licitat el pagarà l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada
d’acord amb allò establert en el contracte amb empreses o micro empreses de serveis energètics, i es
podrà justificar en el marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica
als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb la finalitat d’assegurar la prestació integral adequada pels municipis de la província, tant
des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.
Vist l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que preveu que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les
entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans
tècnics idonis per a dur-la a terme.
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Atès que per a dur a terme l’encàrrec de gestions la mateixa normativa preveu la formalització d’un
conveni entre les administracions implicades.
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Breda va aprovar en data 18 de juliol de 2016 l’encàrrec
de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació d’una instal·lació de biomassa a
través d’un contracte amb empreses o micro empreses de serveis energètics per la qual cosa es
subscriu el conveni, que es transcriu literalment:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE BREDA PER PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ
AGREGADA D’UNA INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA PER A LA MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS A
TRAVÉS DE CONTRACTES INNOVADORS AMB EMPRESES O MICRO EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS
I.
ENTITATS QUE INTERVENEN
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P170000-A, representada pel seu president Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, en virtut de les
facultats conferides per acord de _______________, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas,
L’AJUNTAMENT DE BREDA, amb NIF P1703000H representat pel seu alcalde, l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa i Molins, assistit per
la Sra. Maite Pérez Vicente, secretària de la Corporació.
II.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Per tal de fomentar la biomassa forestal per a ús tèrmic als municipis gironins, la Diputació de Girona, ha obert una
convocatòria d´ajuts adreçada als ajuntaments de la província de Girona per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió
municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma d'estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que
hagin estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats per l’Ajuntament.
Les bases reguladores de la convocatòria publicades en el BOP núm. 243 de 18 de desembre de 2015 estableixen que les
activitats objecte de l’ajut per a la millora de l’eficiència energética d’edificis s’hauran d’executar a través de contractes
innovadors amb empreses o micro empreses de serveis energètics.
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té l’objectiu d’agrupament de les
inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar
suport tècnic i jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d’una matèria novedosa.
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de
l’acord de subvenció núm. 649789.
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’adquisició dels equipaments, es
permet que de forma expressa els ajuntaments encarreguin la gestió a la Diputació de Girona per a la licitació agregada d’una
instal.lació de Biomassa per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses o
micro empreses de serveis energètics, la qual cosa es es formalitza a través del present conveni.
L’import licitat el pagarà l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord amb allò establert
en el contracte amb empreses o micro empreses de serveis energètics, i es podrà justificar en el marc de la convocatòria
d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.
III.
NORMATIVA APLICABLE
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut de
l’article 36 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la prestació
integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis
de competència municipal.
Vist l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que preveu que la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o
les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o
d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
Atès que per a dur a terme l’encàrrec de gestions la mateixa normativa preveu la formalització d’un conveni entre les
administracions implicades.
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Breda va aprovar en data 18 de juliol de 2016 l’encàrrec de la gestió a la
Diputació de Girona per portar a terme la licitació d’una instal·lació de biomassa a través d’un contracte amb empreses o micro
empreses de serveis energètics per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI
L' Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada a la Diputació de Girona d’una instal.lació de biomassa en un o
varis equipaments de titularitat i/o gestió municipal per la millora de l’eficiència energètica d’aquests a través de contractes
innovadors amb empreses o micro empreses de serveis energètics, assumint cada municipi els pagaments que d’aquest se’n
derivin.
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SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i entitats
dependents d’aquest, així com tots aquells ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a la
instal·lació de calderes de biomassa; entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni de l’Entitat local, es
farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP.
TERCER.- PROCEDIMENT
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les indicacions de l’ajuntament i previ a la
seva aprovació i publicació el remetrà a l’Ajuntament per al seu vist i plau.
b) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa anual necessària, a través de l’òrgan competent
que s’escaigui certificat pel Secretari de la Corporació, que serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment
de licitació d’una instal.lació de Biomassa per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes
innovadors
c)

d)

e)
f)

g)

La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de l’obertura de sobres a
l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix el
TRLCSP.
L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació i la formalització del contracte
amb l’empresa o micro empresa de serveis energètics que hagi obtingut la puntuació més favorable d’acord amb els
criteris previstos en els plecs de clàusules.
L’empresa o micro empresa de serveis energètics dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia
definitiva, si s’escau.
El proveïdor seleccionat, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a l’Ajuntament de Breda i, en el seu cas, a la
resta de municipis i organismes que participin en la contractació agregada, com a titular i responsables del
pagament.
L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà
els mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest en el procés d’adjudicació. El responsable del
contracte designat per l’Ajuntament, serà l’encarregat de comunicar a l’empresa o empreses proveïdores les seves
necessitats, requeriments i consultes.

QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
En base aquest Conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.
L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan competent certificat pel Secretari de la Corporació, de
compromís de despesa per fer front al contracte mixt d’instal·lació, manteniment i subministrament d’energia per a calderes de
biomassa i/o xarxes de calor a través d’una empresa o micro empresa de serveis energètics.
Per aquest contracte es preveu un import de 197.785,09 euros (IVA inclòs) corresponent al projecte d’obres.
Pel que fa a les prestacions de subministrament i manteniment es tindrà en compte l’import promig dels últims tres anys
conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment equivalents al combustible fòssil actual dels edificis
objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP
i que es reservarà pels anys de durada del contracte.
Aquesta tramesa serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació que regula el present conveni.
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest conveni.
− Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules administratives particulars, així
com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la DDGI en virtut de la figura
de l’encàrrec de gestió.
−Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos
termes i condicions.
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions fixades en el
contracte.
L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies des de l’aprovació de la factura, en compliment de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura Electrónica.
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de seguiment i control de totes les fases de la licitació fins a la proposta
d’adjudicació, en tant que l’adjudicació definitiva i la formalització del contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de
contractació.
SETÈ.- VIGÈNCIA
La vigencia del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat aprovat pel Ple de l’ajuntament i la Diputació de Girona,
respectivament, en tant òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa.
Pel que fa a la subvenció vinculada a la licitació agregada que regula el present conveni, les obres hauran d'haver estat
justificades davant de la Diputació de Girona en la data prevista en la convocatoria corresponent, o en qualsevol cas, atorgades
les degudes pròrrogues per la correcta execució d’aquest en virtut de l’article 28 de l’Ordenança de Subvencions de la
Diputació de Girona.
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VUITÈ.- COMPETÈNCIES
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la
Llei de Bases de règim Local, es faculta a l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits que la normativa determini.
NOVÉ.- MODIFICACIÓ
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de Girona com de
l’Ajuntament.
DESÈ.- INCOMPLIMENT
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
ONZÈ.- NATURALESA
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el
coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni.
DOTZÈ. EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
TRETZÈ. PUBLICACIÓ
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP de la formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió.”

Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Conveni per procedir a la contractació agregada d’una instal·lació de biomassa
per a la millora d’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses o
micro empreses de serveis energètics.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona i als serveis comptables de la
Corporació pel seu coneixement i als efectes pertinents.
Tercer.- 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 28 de novembre al 9 de desembre de 2016:
NÚM.
2016 / 524
2016 / 525
2016 / 526
2016 / 527
2016 / 528
2016 / 529
2016 / 530
2016 / 531

DATA
28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
01/12/2016

2016 / 532
2016 / 533

01/12/2016
01/12/2016

2016 / 534

01/12/2016

2016 / 535
2016 / 536

01/12/2016
01/12/2016

DESCRIPCIÓ
Fase "O" factures lloguers i tècnics mes de novembre
Fase "P" lloguers i tecnics mes de novembre
Exp. Urbanístic 91/2016
Fase "ADO" factures novembre
Fase "O" factures novembre
Acceptació jubilació
Factures carregades a la caixa
Atorgar placa gual 390 a Ajuntament de Breda, carrer Santa Victòria número 10,
aparcament, amb 5 metres lineals
Pagament nòmines regidor i quitança
Atorgar placa gual 391 per adreça impositiva carrer Mn. Cinto Verdaguer número 9,
amb 5'75 ml,
Iniciar exp. De modificació del contracte d'obres d'urbanització del carrer Manel de
Genovart
Delegació de signatura per empadronaments
Rectificació decret 462 centre tractament de vehicles
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2016 / 537

01/12/2016

2016 / 538
2016 / 539
2016 / 540
2016 / 541
2016 / 542
2016 / 543
2016 / 544
2016 / 545
2016 / 546

02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016

Delegació de signatura de certificats de Plens i Juntes de Govern durant els dies
posteriors i fins a l’aprovació de les actes, en els casos d’absència de la secretària
interventora.
Fase "P" factures finals octubre
Contractar de forma urgent i temporal plaça d’operari de serveis
Aprovació inicial Exp. 12/2016 de suplement de crèdit
Pròrroga per presentació de documentació activitat
Baixa placa gual 328 a Sant Salvador 15
Baixa placa gual 349 a Santa Anna 32
Autoritzar duplicat títol nínxol 6B
Convocatòria de Junta de Govern Local 12/12/2016
Baixa placa gual 285 de Comunitat Propietaris Can Marc a Sant Salvador 11

4. HISENDA
4.1 Aprovar les despeses previstes i/o efectuades en els treballs d’adequació del box
d’urgències del Centre d’atenció primària de Breda
Antecedents
Des de l’Àrea de Salut i d’acord amb el personal del Centre d’atenció primària de Breda es considera
necessari adequar un espai de la instal·lació actual com a box d’urgències.
Els treballs d’adequació engloben feines de rehabilitació i reformes, manyeria i fusteria, pel que s’ha
demanat a industrials del municipi que presentin pressupostos detallin tasques i preus.
Les empreses i despeses previstes i/o efectuades són:
Empresa

CIF

NAVARBRED SL

B17591561

CAL MANYÀ SC

J-55157119

JOSEP PUJOLRÀS MASÓ

77892448-G

Treball
Obres de rehabilitació i reforma
Factura 58/2016 – 10/12/2016
Treballs de manyeria
Pressupost 1400068 – 06/10/2016
Fusteria interior
Pressupost 64 - 22/10/2016

Import
4.014,14€
(3.317,39€ + 696,65€)
773,07€
(638,90€ + 134,17€)
508,20€
(420,00€ + 88,20€)

Legislació aplicable
Article 6 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les despeses previstes i/o efectuades, per a l’adequació d’un espai com a box
d’urgències al Centre d’atenció primària de Breda, presentats per les empreses que es detallen
Empresa

CIF

NAVARBRED SL

B17591561

CAL MANYÀ SC

J-55157119

JOSEP PUJOLRÀS MASÓ

77892448-G

Treball
Obres de rehabilitació i reforma
Factura 58/2016 – 10/12/2016
Treballs de manyeria
Pressupost 1400068 – 06/10/2016
Fusteria interior
Pressupost 64 - 22/10/2016

Import
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Segon.- Autoritzar la despesa a la partida 312_63200 del pressupost 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.

4.2 Aprovar el pressupost de redacció del projecte “Ruta de les terreres de Breda”
Antecedents
Amb la voluntat de potenciar la dinamització econòmica del municipi i impulsar el coneixement de la
història de la terrissa i la seva relació amb el poble i la natura que ens envolta, es considera oportú
contractar els serveis de la Sra. Anna Anglisano Roca, amb DNI 41548384B, per a la redacció del
projecte “Ruta de les terreres de Breda”.
Aquest projecte inclourà la contextualització geològica i història del procés de fabricació i producció
de la ceràmica de Breda, la proposta de ruta/es i senyalització de la mateixa/es, descripció del
contingut que s’hauria de treballar al llarg de la ruta i pressupost del mateix.
Legislació aplicable
Article 6 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el pressupost, presentat per la Sra. Anna Anglisano Roca, amb DNI 41548384B,
que es detalla:
Proveïdor

NIF

Anna Anglisano Roca

41548384B

Treball
Redacció del projecte “Ruta de les
terreres de Breda”

Import
1.815,00€
(1.500,00€ + 315,00€)

Segon.- Autoritzar la despesa a la partida 151_62700 del pressupost 2016.
Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada.
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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4.3. Aprovar pressupostos per actuacions de l’Àrea de Festes 2016
Antecedents
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst celebrar actuacions els dies 17,18 i 31 de
desembre de 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

Joan Cals Iglesias

40512420J

Lloguer generador

363,-€

Ambulàncies Bufetmèdic SL

B55219760

ambulàncies

280,-€

Pere Fugarolas Clemente

77908922X

Lloguer equip de so i llums

Federal vigilància seguretat

A17799099

Servei 2 vigilants seguretat

349,21,-€

Federal vigilància seguretat

A17799099

Servei 2 controladors d’accés

320,90.-€

338 226.09.06

IMPORT

907,40,-€

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 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

CIF

CONCEPTE

Joan Cals Iglesias

40512420J

Lloguer generador

PARTIDA

IMPORT
363,-€

Ambulàncies Bufetmèdic SL

B55219760

ambulàncies

Pere Fugarolas Clemente

77908922X

Lloguer equip de so i llums

280,-€

Federal vigilància seguretat

A17799099

Servei 2 vigilants seguretat

349,21,-€

Federal vigilància seguretat

A17799099

Servei 2 controladors d’accés

320,90.-€

338 226.09.06

907,40,-€

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.
4.4. Aprovar el contractes de prestació de serveis artístics 2017
Antecedents
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda té previst la contractació d’actuacions musicals per l’any
2017.
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El representant de l’empresa Arts Managers SL, Pau Sampietro Vara amb DNI 37682829C, ha
presentat dues propostes d’actuació de la Loca Histeria pel dia 6 de maig, amb un cost total, amb iva
inclòs, de 4477,-€ i La Banda del coche rojo pel dia 9 de setembre, amb un cost total, amb iva inclòs,
de 3872,-€.
El representant de l’empresa Bymedio Submarino International SL, Victor Bladé Sabaté amb DNI
47621680, ha presentat una proposta d’actuació de Seguirem pel dia 10 de setembre, amb un cost
total, amb iva inclòs, de 3025,-€
El representant de l’empresa Animal dj’s, Josep Mitjà Artero, ha presentat una proposta d’actuació de
Animal Show pel dia 25 de febrer, amb un cost total, amb iva inclòs, de 1331,-€.
Legislació aplicable
De conformitat amb l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes d’interpretació artística i
espectacles estan compresos en la categoria 26 de l’Annex II del citat text normatiu i tenen la
consideració de privats.
El contractes privats es regiran, en quan a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes
específiques, per el TRLCSP, i les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se
supletòriament les restants normes de dret administratiu, o en el seu cas, les normes de dret privat,
segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. En quan als seus efectes i extinció es
regeixen per el dret privat.
L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic, estableix que són contractes de serveis aquells que tenen
per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, i es troben dividits en les categories
previstes a l’Annex II de la Llei.
L’article 138.3, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic preveu que són contractes menors els contractes de serveis
d’import inferior a 18.000,00€, i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, l’expedient del
contracte menor de serveis, haurà de contenir el pressupost presentat per el contractista i alhora
l’autorització de la despesa a realitzar d’acord amb la corresponent aplicació pressupostària de l’any
2017. Un cop finalitzada la prestació a realitzar el contractista presentarà la corresponent factura en el
Registre d’entrada municipal.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la contractació de:
La Loca Histeria pel dia 6 de maig, amb un cost total, amb iva inclòs, de 4477,-€ i autoritzar la
despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-2260904 del pressupost per
l’exercici 2017.
La Banda del coche rojo pel dia 9 de setembre, amb un cost total, amb iva inclòs, de 3872,-€ i
autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-2260905 del
pressupost per l’exercici 2017.
Seguirem pel dia 10 de setembre, amb un cost total, amb iva inclòs, de 3025,-€ i autoritzar la despesa
corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-2260905 del pressupost per l’exercici
2017.
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Animal Show pel dia 25 de febrer, amb un cost total, amb iva inclòs, de 1331,-€ i autoritzar la despesa
corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-2260906 del pressupost per l’exercici
2017.
Segon.- Notificar la present resolució i enviar contracte a retornar signat, als representants
corresponents.
Tercer.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

4.5. Aprovar pressupostos de obres 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 de procedir a realitzar les següents contractacions
d’acord amb els pressupostos presentats que a continuació es detallen:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

BRECUBAT

B17937434

Millores estructurals prevenció legionela

34263200

IMPORT €
12.357,05

Navarbred SL

B17591561

Paviment pista escola

32363200

10.739,36

BRECUBAT

B17937434

Avaria circuit calefacció caldera gas

3232130001

1.635,06

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 les obres i serveis que es relaciona a continuació i autoritzar les
despeses en les aplicacions, vinculades si és el cas, del pressupost dels anys 2016 i 2017.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

BRECUBAT

B17937434

Millores estructurals prevenció legionela

34263200

IMPORT €
12.357,05

Navarbred SL

B17591561

Paviment pista escola

32363200

10.739,36

BRECUBAT

B17937434

Avaria circuit calefacció caldera gas

3232130001

1.635,06

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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4.6 Aprovar pressupost menor per contractar serveis i subministraments de material al Museu
Municipal Josep Aragay
Antecedents
S’ha sol·licitat a Grafia! Serveis gràfics, Jordi Callís Ferrer, amb NIF 43671937, un pressupost per a la
remodelació de part de la Sala 1 del Museu Municipal Josep Aragay.
Es pretén millor l’exposició de “La font de Santa Anna”, i s’ha presentat per l’empresa esmentada el
pressupost següent:
EMPRESA
Grafia! serveis gràfics
Jordi Callís Ferrer

CIF

CONCEPTE

43.671.937-C

Remodelació de part de la Sala 1 del
Museu Municipal Josep Aragay
“La font de Santa Anna”

PARTIDA
333_63500

IMPORT
3.983,50€
(3.292,15€ + 691,35€ 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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar el servei i subministrament que es relaciona a continuació i autoritzar la
despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA
Grafia! serveis gràfics
Jordi Callís Ferrer

CIF

CONCEPTE

43.671.937-C

Remodelació de part de la Sala 1 del
Museu Municipal Josep Aragay
“La font de Santa Anna”

PARTIDA
333_63500

IMPORT
3.983,50€
(3.292,15€ + 691,35€ 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. OBRE S I URBANISME
5.1 Modificació del contracte d’obres per la urbanització d’una part del Carrer Manel de
Genovart
Antecedents
Vist l’informe del Director de l’obra, s'infereix la possibilitat que sigui necessari realitzar una
modificació en el contracte d'obres per la urbanització d’una part del Carrer Manel de Genovart, per
raó d'interès públic, a causa de les següents causes imprevistes: l’augment de l’amidament de certes
partides del projecte conseqüència de la modificació del traçat de les línies de mitja tensió per haver
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trobat unes pedres granítiques de grans dimensions que feien impossible la realització de les obres
pel traçat previst en el projecte inicial aprovat per acord de JGL de data 01 de febrer de 2016.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l’informe del Director d’obra i vist l'Informe de
Secretaria, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que en data 1 de desembre de 2016 es va emplaçar al contractista i al redactor del projecte
atorgant-lis un període d'audiència de tres dies.
Atès que no es van presentar al·legacions.
Vist el certificat d’existència de crèdit i la corresponent de retenció de crèdit efectuada pels serveis
comptables.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació del contracte d'obres per la urbanització d’una part del
Carrer Manel de Genovart, consistent en la modificació del traçat de les línies de mitja tensió per
haver trobat unes pedres granítiques de grans dimensions que feien impossible la realització de les
obres pel traçat previst en el projecte inicial aprovat per acord de JGL de data 01 de febrer de 2016 i
que suposa un increment d’un 12,08% respecte de l’import adjudicat inicialment.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 8.845,21 euros, amb càrrec a la partida 322-609.00 del
pressupost corresponent a l’any 2016, que implica la present modificació contractual.
Tercer. Notificar la present resolución al Sr. Esteve Ayats Domènech amb DNI 40266441L en
representació de la mercantil Aglomerats Girona SA amb NIF A17207168, adjudicatari del contracte,
citar-lo per a la formalització de la modificació del contracte.

5.2 Liquidació de la cinquena i última quota de l’àmbit d’actuació urbanística del Pla Especial
de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda.
Antecedents
En data 12 de maig de 2014 per acord de Junta de Govern, és va adjudicar del contracte de redacció
del PERI del Sector Industrial Can Guilleumes a l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori
SLP per un import de 34.848 € IVA inclòs.
D’acord amb l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries
comprenen, entre d’altres, els conceptes següents:
-

El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels
projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
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En data 8 d’agost de 2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament l’expedient d’aplicació i
imposició de contribucions especials entre els veïns especialment beneficiats per a les obres
d’urbanització de l’Av. Can Guilleumes. Es tractava del desenvolupament de manera anticipada d’una
petita porció del PERI “Can Guilleumes” concretament la construcció de mig carrer (Av. Can
Guilleumes), per raó de coherència urbanística aprofitant el projecte d’urbanització del Pla Parcial
Sector 11.
Aquestes contribucions especials aplicades tenien la consideració de provisionals i anticipades del
cost que hauria d’assumir cada propietari que, un cop aprovat el PERI, s’inclourien dins la liquidació
definitiva per tal de procedir a un repartiment just de càrregues i beneficis. Per aquest motiu s’ha
d’incloure com a càrrega el 10% que l’Ajuntament va suportar en el seu moment, degut a que es
tracta d’un cost que han d’assumir els propietaris en execució de Pla Especial de Reforma Interior.
Consegüentment les quotes urbanístiques provisionals i anticipades que hauran d’assumir els
propietaris per a la redacció del PERI, més el 10% que en el seu moment va assumir l’Ajuntament
com a conseqüència de la urbanització de l’Avda. Can Guilleumes, queden repartides de la següent
manera:
Repartiment
PRIMERA QUOTA
SEGONA QUOTA
TERCERA QUOTA
Repartiment
QUARTA QUOTA
CINQUENA QUOTA

% sobre l’import de redacció del PERI (34.848 € IVA
inclòs)
30 %
35 %
35 %
10% assumit per l’Ajuntament en la urbanització de
l’Avda. Can Guilleumes (32.304,76 euros)
50%
50%

Import a distribuir
propietaris
10.454,4 euros
12.196,8 euros
12.196,8 euros
Import a distribuir
propietaris
16.152,38 euros
16.152,38 euros

entre

els

entre

els

Per Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2014, es va aprovar la liquidació de la primera quota,
corresponent al 30% del total de l’import de redacció del PERI.
Per Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar la liquidació de la segona
quota, corresponent al 35% del total de l’import de redacció del PERI.
Per Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2015, es va aprovar la liquidació de la tercera quota,
corresponent al 35% del total de l’import de redacció del PERI.
Per Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2016, es va aprovar la liquidació de la quarta quota,
corresponent al 50% del total assumit per l’Ajuntament en la urbanització de l’Av. de Can Guilleumes.
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.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde, de
conformitat amb els articles 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 i 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la cinquena i última quota urbanística que equival a la meitat del 10% assumit per
l’Ajuntament en la urbanització de l’Av. Can Guilleumes segons consta en els antecedents i que han
de satisfer els propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat Sector Industrial Can
Guilleumes, en proporció a la superfície de les finques, d’acord amb el que preveu l’aixecament
topogràfic. El repartiment de la cinquena quota, es distribueix segons el quadre annex.
Segon.- Requerir als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat Sector Industrial Can
Guilleumes, per a que procedeixin a ingressar les quantitats que s’indiquen al punt primer en els
números de compte que s’identifiquin en la notificació del present acord.
Tercer.- Advertir que transcorregut el termini fixat en la notificació, es procedirà a l’exacció de les
quotes per la via de constrenyiment.
Quart.- Que es notifiqui el present acord als propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

5.3 Aprovació de la certificació núm. 4 i última, i factura núm. M-2016-42 presentada per
l’empresa Aglomerats Girona SA, corresponent a les obres d’urbanització d’una part del carrer
Manel de Genovart de Breda.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 25 d’abril de 2016, va aprovar, entre d’altres, l’adjudicació a
la mercantil Aglomerats Girona SA, amb CIF A17207168, de les obres d’urbanització d’una part del
carrer Manel de Genovart de Breda, per import de 73.204,11€ (60.499,26€ + 12.704,85€ d’IVA).
Per Junta de Govern de data 22 d’agost de 2016 es va aprovar la certificació núm. 1 i la factura amb
núm. m-2016-39 amb un import de 9.377,46€ IVA inclòs.
Per Junta de Govern de data 19 de setembre de 2016 es va aprovar la certificació núm. 2 i la factura
amb núm. m-2016-40 amb un import de 60.345,68€ IVA inclòs.
Per Junta de Govern de data 14 de novembre de 2016 es va aprovar la certificació núm. 3 i la factura
amb núm. m-2016-41 amb un import de 3.480,97€ IVA inclòs.
En data 11 de novembre de 2016, RE núm. 2918, l‘empresa Aglomerats Girona SA va presentat la
certificació núm. 4 i última, i la factura amb núm. M-2016-42 amb un import de 8.845,21€ IVA inclòs.
Vist que per Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2016 s’ha aprovat la modificació del
contracte d’obres per la urbanització del carrer Manel de Genovart i s’autoritza la despesa.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 i última, i la factura corresponent a aquesta, la qual ascendeix
a 8.845,21€ IVA inclòs presentada per l’empresa Aglomerats Girona SA, amb CIF A17207168 i
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degudament signada pels tècnics facultatius, corresponent als treballs de les obres d’urbanització
d’una part del carrer Manel de Genovart de Breda.
Segon.- Imputar la quantia a dalt especificada a la partida número 322 609 00 del pressupost del
2016, que disposa de crèdit adequat i suficient per assumir el seu pagament.
Tercer.- Notificar el present acord al contractista.
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.
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria,
aquesta acta.
La secretària interventora
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