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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.: 24JGL2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 27-12-2016 
Hora d’inici: 09:00 hores 
Hora d’acabament: 09:30 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 
 
Secretària accidental 
Sara Bombí Roca 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 23JGL2016 (12-12-2016) 
2. Donar compte 

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

3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis 
3.2. Aprovar el pressupost d’inversió en el projecte Robotseny educatiu 2017 
3.3. Aprovar factures de obres i serveis  
3.4. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Breda d’adhesió al contracte derivat 2015.05 d1 de 

l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia, SAU (exp. 2015.05) 

3.5. Aprovar adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i Comarques i les 
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de 
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F 

3.6. Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2015 del Servei de gestió tributària del 
Consell Comarcal de la Selva 

3.7. Aprovar la resolució sobre les justificacions presentades pel procediment d’atorgament de les 
subvencions sol·licitades per entitats, associacions i col·lectius en el marc de les bases i la 
convocatòria per l’any 2016 

3.8. Pagament fraccionat 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 

3.9. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2017 dels diferents ingressos de dret públic de 
venciment periòdic 

4. Governació 
4.1. Resolució de l’instructor del procediment de l’expedient de Responsabilitat Patrimonial núm. 

01/2016 
4.2. Incoació de procediment d’un expedient de Responsabilitat Patrimonial 
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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 09:00 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  23JGL2016 DE 12 DE 
DESEMBRE 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 12 de desembre 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. DONAR COMPTE 
 
2.1 Donar compte de Decrets d’Alcaldia 
 
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern dels dec rets que han estat dictats en el període 
comprès de data del 12 al 23 de desembre de 2016: 
 

NÚM. DATA DESCRIPCIÓ 
2016 / 547 12/12/2016 Liquidació de taxa per ocupació de via pública Xurreria Pessebre Vivent 
2016 / 548 12/12/2016 Requeriment activitat 
2016 / 549 12/12/2016 Acord per declarar la caducitat de l’expedient núm. 2016/0005708  
2016 / 550 12/12/2016 Acord per declarar la caducitat de l’expedient núm. 2016/0006982  
2016 / 551 12/12/2016 Llicència segregació 
2016 / 552 13/12/2016 Exp. Urbanístic 86/2016 
2016 / 553 13/12/2016 Exp. Urbanístic 93/2016 
2016 / 554 14/12/2016 Fase "P" subvenció a Dones de Breda, pessebre vivent 
2016 / 555 14/12/2016 Atorgar concessió per 3 anys nínxol 435  
2016 / 556 15/12/2016 Atorgar concessió per 3 anys nínxol 525  
2016 / 557 15/12/2016 Baixa placa gual 327 a Sant Salvador 16 
2016 / 558 15/12/2016 Exp. 13/2016 de transferència de crèdit 
2016 / 559 15/12/2016 Baixa definitiva del padró d'habitants  
2016 / 560 15/12/2016 vehicle 
2016 / 561 16/12/2016 delegacio signatura certificats empadronament 
2016 / 562 16/12/2016 Fase "P" 
2016 / 563 16/12/2016 Pagament paga extra nadal 2016 
2016 / 564 19/12/2016 Fase "O" factures tècnics 
2016 / 565 19/12/2016 Fase "P" 
2016 / 566 19/12/2016 Gestió tributària_Ingressos dret públic_Oct-16 
2016 / 567 19/12/2016 Fase "ADO" factures finals novembre 
2016 / 568 19/12/2016 Fase "O" factures finals novembre 
2016 / 569 21/12/2016 Pagament de nòmines mes de desembre 
2016 / 570 21/12/2016 Fase "P" 
2016 / 571 21/12/2016 Nomenament dels membres de la mesa de contracció per a la licitació de les obres del 

desglossat de la fase 1 del projecte d’urbanització UA16: sector industrial sud, Breda 
Exp.- CONT.OB. 02/2016 

2016 / 572 21/12/2016 Aprovar ADOP amortització anticipada préstec 
2016 / 573 22/12/2016 Atorgar placa gual 392 Mn. Cinto Verdaguer 10, 3,30 metres linials,  
2016 / 574 23/12/2016 Incoar expedients de baixa d'ofici del padró d'habitants  

 



 

 
Ajuntament de  

Breda  
 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 3 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 

 
3. HISENDA 
 
3.1 Aprovar pressupostos de subministrament i serve is  
 
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 pel pressupost de l’any 2016 són: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

BRECUBAT  B17937434 Llum pista fase 1 32363200 6.500,00 

 
Els pressupostos pendents d’aprovació pel pressupost de l’any 2017 són: 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

BRECUBAT B17937434 Instal·lació material Seveled Salutions 16521000 2.487,20 

BRECUBAT B17937434 Garlandes de Nadal  16521000 1.984,44 

BRECUBAT B17937434 Garlandes de Nadal 16521000 3.509,06 

Joan Bohils Viñals 43672794A Camió cistella per garlandes de Nadal 16521000 1.258,40 

Joan Bohils Viñals 43672794A Camió cistella per llums arbres 2 places 16521000 1.541,54 

 
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 € 

BRECUBAT  B17937434 Llum pista fase 1 32363200 6.500,00 

 
Segon.-  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 2017. 
 
EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

BRECUBAT B17937434 Instal·lació material Seveled Salutions 16521000 2.487,20 

BRECUBAT B17937434 Garlandes de Nadal 2 places 16521000 1.984,44 

BRECUBAT B17937434 Garlandes de Nadal 16521000 3.509,06 

Joan Bohils Viñals 43672794A Camió cistella per garlandes de Nadal 16521000 1.258,40 

Joan Bohils Viñals 43672794A Camió cistella per llums arbres 2 places 16521000 1.541,54 
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Tercer.-  Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.2 Aprovar el pressupost d’inversió en el projecte  Robotseny educatiu 2017 
 
Antecedents 
Atès que des de la regidoria d’ensenyament, s’ha presentat la voluntat d’inversió en el projecte 
educatiu Robotseny 2017, ha de procedir a realitzar el següent pressupost presentat que a 
continuació es detalla: 
 

EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

RO-BOTICA B64580574 8 Robots lego mindstorrms EV3 323 62300 3.069,71 

 
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 aprovar els pressupost que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa a 
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’any 2017. 
 

EMPRESA CIF CONCEPTE PARTIDA IMPORT € 

RO-BOTICA B64580574 8 Robots lego mindstorrms EV3 323 62300 3069,71 

 
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. 
 
 
3.3 Aprovar factures 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 procedit a realitzar la següent contractació que a 
continuació es detalla:  
 
EMPRESA CIF CONCEPTE NÚM. PARTIDA  IMPORT € 

Joan Durbau Palafolls 77903290J Reformes lavabo planta baixa ajuntament  16/0043 920 63200 2.801,15 
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Legislació aplicable  
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic.  
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor 
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i 
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.  
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de 
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un 
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs. 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del 
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el 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 NÚM. PARTIDA IMPORT € 

Joan Durbau Palafolls 77903290J Reformes lavabo planta baixa ajuntament  16/0043 920 63200 2.801,15 

 
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. 
 
 
3.4 Proposta d’acord de l’Ajuntament de Breda d’adh esió al contracte derivat 2015.05 d1 de 
l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica  amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvo lupament Local a l’empresa Endesa 
Energia, SAU (exp. 2015.05).  
 
Antecedents 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, 
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar 
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, 
SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 
se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre 
de 2016. 
 
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord amb 
el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del Consorci 
de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a 
adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de 
novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord 
amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels 
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 articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat 
anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària 
ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat 
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior 
 
Fonaments de Dret 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de 
la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del 
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el 
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i 
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i 
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans e smentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, es proposa a la Junta de Govern, l’ad opció dels següents,  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Que el municipi de Breda s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), 
per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb 
el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 
Sublot BT1 2.0A 112,158 
Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 
Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 
Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 
Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 
Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 
Sublot BT7 2.1A 128,298 
Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 
Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 
Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 
Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 
Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 
Sublot BT13 3.0AP1 97,098 
Sublot BT14 3.0AP2 83,098 
Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
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Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 
Sublot AT1 3.1AP1 86,409 
Sublot AT2 3.1AP2 78,578 
Sublot AT3 3.1AP3 60,419 
Sublot AT4 6.1AP1 102,467 
Sublot AT5 6.1AP2 85,326 
Sublot AT6 6.1AP3 78,542 
Sublot AT7 6.1AP4 68,951 
Sublot AT8 6.1AP5 62,489 
Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 

Baixa tensió  €/kW i any 
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 
2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   
2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   
2.1 DHA 44,444710   
2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 
Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 
3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de 
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE 
núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU - empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica-, per import 
de (...) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2017, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària corresponent. 
 
Tercer.-  Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  
 
Quart.-  Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 
231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Cinquè.-  Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte 
derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, 
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptiu. 
 
 
3.5 Aprovar adhesió al Pla Agrupat de Formació Cont inua de l’ACM i Comarques i les 
Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Con sells Comarcals de la demarcació de 
Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, U GT i CSI-F 
 
Antecedents  
En data 19 de desembre de 2016, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions 
de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona i les 
organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F, va fer arribar el document per l’adhesió al Pla  
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agrupat de Formació Continua 2017 amb la finalitat d’obtenir recursos per a la formació del personal 
funcionari i laboral dels ens locals. 
 
Per tal que el personal sigui beneficiaria de les accions formatives subvencionades, que es 
desenvolupen cada any, cal que es formalitzi l’adhesió al pla Agrupat. 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
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 acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla agrupat de Formació Continua 2017 de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comarcals de la 
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.6 Aprovació del compte de recaptació de l’exercic i 2015 del Servei de gestió tributària del 
Consell Comarcal de la Selva 
 
Antecedents 
Amb registre d’entrada número 2249, es rep el compte de recaptació de l’exercici 2015 pel que fa als 
ingressos municipals que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
Del total pendent de cobrament d’exercicis tancats per un import de 865.737,10 €, hi ha un diferencial 
respecte als drets reconeguts a la comptabilitat de l’ajuntament de l’any 2010 de 396.428,21 €, que es 
correspon a una penalització contra l’empresa Business Building and Technology, S.L., actualment 
“Argemi Torres, Miquel” per l’incompliment dels terminis d’execució de la “Llar d’infants de Breda”, 
aprovada per la Junta de Govern de 23 de juliol de 2007 i que pel principi de prudència no s’ha 
reconegut com a dret.  
 
Per tot el que exposa la Junta de Govern Local acor da per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar els comptes de recaptació de l’exercici 2015, pel que fa als ingressos municipals 
que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, segons 
l’annex adjunt. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Tercer.- Comunicar el 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. 
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3.7 Aprovar la resolució sobre les justificacions p resentades pel procediment d’atorgament de 
les subvencions sol·licitades per entitats, associa cions i col·lectius en el marc de les bases i la 
convocatòria per l’any 2016. 
 
Antecedents  
Per acord de Ple de las Corporació de 17 de desembre de 2015  es va aprovar les Bases reguladores 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats, associacions i 
col·lectius per l’any 2016. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 29 de març de 2016, es va aprovar la 
Convocatòria per la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per a 
entitats, associacions i col·lectius per l’any 2016. 
 
En data 8 d’abril de 2016 es publicava al BOP de Girona, núm. 67, l’extracte de la convocatòria a la 
BDNS adquirint plena eficàcia la convocatòria i obrint-se el termini de presentació de sol·licituds que 
concloïa en data 31 de maig de 2016. 
 
En data 18 de juliol de 2016, es va acordar per la Junta de Govern Local, després de les actuacions 
oportunes, l’avaluació de les sol·licituds presentades, efectuada conforme amb els criteris, formes i 
prioritats de valoració establerts en la norma reguladora de la subvenció i en la convocatòria, la 
concessió de subvencions a les entitats sol·licitants. 
 
Tal i com estableix la base reguladora 18.- Forma de pagament, es va fer efectiu un primer pagament 
del 70% de l’import total de la subvenció atorgada, en el termini d’un mes de la resolució.  
 
Finalitzat el termini per a la justificació de les subvencions concedides el 30 de novembre de 2016, 
avaluats els documents aportats per cadascuna de les entitats beneficiàries es proposa la resolució 
següent: 
 

Núm. Exp. Entitat Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import de la 
subvenció 1r pagament  Pendent de 

pagament 
SE 01/2016 
SE02/2016 

Associació de Veïns Vilatans de 
Breda 1.273,00€ 2.350,48€ 1.273,00 € 891,10 € 381,90 € 

SE 03/2016 Comunidad musulmana de Breda 150,00€ 2.098,80€ 150,00 € 0,00€ 150,00 € 

SE 04/2016 Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Breda 

580,13€ 590,54€ 580,13 € 406,09 € 174,04 € 

SE 05/2016 Ball en Línia Breda 150,00€ 620,13€ 150,00 € 105,00 € 45,00 € 
SE 06/2016 Club Volei Breda 250,00€ 423,00€ 250,00 € 175,00 € 75,00 € 
SE 07/2016 Club Patí Breda 2.688,00€ 16.814,03€ 2.688,00 € 1.881,60 € 806,40 € 
SE 08/2016 Club Enduro Terra del Fang 265,13€ 2.342,82€ 265,13 € 185,59 € 79,54 € 
SE 09/2016 Club de Bitlles Terra Roja 150,00€ 480,22€ 150,00 € 150,00 € 0,00€ 
SE 10/2016 Colla Geganters de Breda 450,00€ 473,00€ 450,00 € 315,00 € 135,00 € 
SE 11/2016 AMPA Escola Montseny 500,00€ 1.028,50€ 500,00 € 350,00 € 150,00 € 
SE 12/2016 Unió Esportiva Breda 2.688,00€ 2.951,70€ 2.688,00 € 1.881,60 € 806,40 € 
SE 13/2016 Club Excursionista Breda 400,00€ 212,61€ 212,61 € 280,00 € -67,39 € 
SE 14/2016 Dones de Breda 1.312,50€ 3.093,13€ 1.312,50 € 918,75 € 393,75 € 

 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics 
Bases d’execució del pressupost municipal 
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019 
Reglament general de subvencions 
Bases per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats, 
associacions i col·lectius per l’any 2016 
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Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a entitats, 
associacions i col·lectius per l’any 2016 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la resolució de les justificacions del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions sol·licitades per entitats, associacions i col·lectius en el marc de les bases i la 
convocatòria per l’any 2016. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de les quantitats especificades a continuació a càrrec de les 
aplicacions, establertes en les bases reguladores, del pressupost 2016. 
 
Núm. Exp.  Entitat  Pendent de pagament  
SE 01/2016 SE02/2016 Associació de Veïns Vilatans de Breda 381,90 € 
SE 03/2016 Comunidad musulmana de Breda 150,00 € 
SE 04/2016 Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda 174,04 € 
SE 05/2016 Ball en Línia Breda 45,00 € 
SE 06/2016 Club Volei Breda 75,00 € 
SE 07/2016 Club Patí Breda 806,40 € 
SE 08/2016 Club Enduro Terra del Fang 79,54 € 
SE 10/2016 Colla Geganters de Breda 135,00 € 
SE 11/2016 AMPA Escola Montseny 150,00 € 
SE 12/2016 Unió Esportiva Breda 806,40 € 
SE 14/2016 Dones de Breda 393,75 € 

 
Tercer.-  Requerir a l’entitat Club Excursionista de Breda que en termini de 10 dies hàbils presenti la 
documentació necessària per a la justificació de 67,39€, pendents de justificar o bé el reintegrament 
la quantitat especificada atès que la justificació aportada no s’escau al que s’estableix en les bases 
reguladores. 
 
Núm. Exp.  Entitat  Pendent de pagament  
SE 13/2016 Club Excursionista Breda -67,39 € 

 
Quart.-  Comunicar el present acord a la intervenció de fons i als beneficiaris, amb indicació dels 
recursos que són procedents. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.8 Pagament fraccionat de la cinquena i última quo ta de l’àmbit d’actuació urbanística del Pla 
Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda. 
 
Antecedents  
La Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2016 va aprovar la cinquena i última quota 
urbanística de l’àmbit d’actuació del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can 
Guilleumes de Breda, que equival a la meitat del 10% assumit per l’Ajuntament en la urbanització de 
l’Av. Can Guilleumes 
 
En data 14 de desembre de 2016 RS 2033 es va notificar a l’interessat d’aquesta quota, que 
ascendeix a 407,30 €. 
 
En data 15 de desembre de 2016 RE núm. 3176 a l’interessat ha presentat sol·licitud de 
fraccionament de l’esmentada quota urbanística en nom de la propietària. 
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Legislació aplicable 
L’article 65.1 de la Llei 58/2003, de  17 de desembre, General Tributària i l’article 44 i ss. del RD 
939/2005, de 29 de juliol, s’aprova el Reglament General de Recaptació.  
L’esmentat article, en el seu apartat 5è estableix: “5. La presentación de una solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no 
el devengo del interés de demora.” 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Acceptar la sol·licitud de data 14 de desembre de 2016 RS 2033 i canviar el deute a nom de 
la propietària. 
 
Segon .- Acceptar el fraccionament del pagament de la cinquena i última quota urbanística de l’àmbit 
d’actuació del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda, 
amb els imports distribuïts de la manera següent: 
 
     50,00 -€ 28/02/2017 
     50,00 -€ 30/03/2017 
     50,00 -€ 30/04/2017 
     50,00 -€ 30/05/2017 
     50,00 -€ 30/06/2017 
     50,00 -€ 30/07/2017 
     50,00 -€ 30/08/2017 
     57,30 -€ 30/09/2017 
         TOTAL     407,30 -€ 
 
Tercer .- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
Quart .-  Donar compte del present acord als serveis comptables municipals. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.9 Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici  2017 dels diferents ingressos de dret públic 
de venciment periòdic. 
 
Antecedents 
S’ha rebut del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, amb RE 
3251, de 21/12/2016 el calendari de cobrament de tributs pel 2017 i l’atenció personalitzada al vilatà 
el tercer dimarts de cada mes (excepte festius), pel període de febrer a novembre (per la coincidència 
amb un dia festiu el dia 22 d’agost), a l’OAC de 9:30 a 14:30 hores. 
 
Legislació aplicable 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Loc al acorda per unanimitat dels membres 
presents l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2017, amb el detall que s’expressa a continuació: 
 
CONCEPTE PERÍODE 
IVTM 1 de febrer - 31 de març 
Escombraries (1r semestre) 1 de març - 30 d’abril  
Gual permanent 1 d’abril - 31 de maig 
IBI Urbana (1a fracció) i IBI Rústica 1 de maig - 30 de juny 
Entrada de vehicles i Ocupació via pública 1 de juny -  31 de juliol 
IAE, Cementiri i Escombraries (2n semestre) 1 de setembre - 31 d’octubre 
IBI Urbana (2a fracció) 1 d’octubre - 30 de novembre 
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Segon.- Aprovar els dies d’atenció personalitzada al vilatà que el Servei de Gestió Tributària i 
Cadastral  portarà a terme el tercer dimarts de cada mes (excepte festius), pel període de febrer a 
novembre de 2016, (per la coincidència amb un dia festiu el dia 22 d’agost), a l’OAC de 9:30 a 14:30 
hores. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4. GOVERNACIÓ 
 
4.1. Resolució de l’expedient de responsabilitat pa trimonial: Exp. Núm. 01/2016 
 
Antecedents 
En data 20 d’octubre de 2016 i RE 2732, es presenta reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
aquest Ajuntament en base als següents 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. 
 
En data 3 de novembre de 2016 i mitjançant acord de Junta de Govern Local, s’admet a tràmit la 
demanda de responsabilitat patrimonial presentada, es nomena instructor del procediment i es 
requereix a l’interessat per a què complementi la instància presentada fent constar, com a mínim, els 
punts següents: 
 
- La reclamació s’acompanyarà de les al·legacions, documents i informacions que es considerin 
convenients i de la proposició de prova, tot concretant els mitjans que pretén fer servir el reclamant. 
Cal tenir en compte que el reclamant ha de demostrar que el prejudici és conseqüència del mal estat 
del ferm. 
- Presentar una declaració per escrit dels testimonis presencials a fi que s’expliquin les circumstàncies 
dels fets, fotografies del camí o altres mitjans de prova. 
 
Que havent passat el termini establert d’audiència de quinze dies i no s’han manifestar les 
al·legacions, queixes o manifestacions front la proposta de resolució dictada per l’instructor. 
 
Legislació aplicable 
Article 106.2 de la Constitució Espanyola.  
Article 54 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Articles 32 al 35 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic. 
Articles 65 i següents, 81, 91 i següents de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat l’ instructor proposa la següe nt resolució,  
 
Primer.-  No reconèixer el dret a rebre una indemnització com a conseqüència dels fets succeïts 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; per no haver quedat determinada la relació de causalitat, ni la seva valoració, ja que 
l’interessat no ha presentat les proves que es van requerir per acreditar la responsabilitat d’acord amb 
els antecedents obrants en aquesta proposta de resolució. 
 
Segon.-  Resoldre el procediment mitjançant l’arxiu de l’expedient sancionador 01_2016, degut a la 
falta de proves per acreditar els fets. 
 
Tercer.-  Comunicar la present resolució als interessats. 
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Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.2. Incoació de procediment d’un expedient de Resp onsabilitat Patrimonial  
Exp. núm.: 02/2016 
 
Relació de fets  
S’ha presentat reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament per mitjà d’escrit 
presentat el dia 2 de desembre de 2016, amb registre entrada núm. 3101. 
 
Les dades identificatives de la reclamació són les següents: 
 
DATA DANY:  
30 de novembre de 2016 
 
FETS:  
El dia 30 de novembre de 2016 a les 7 de la tarda, a conseqüència d’un pivot aixecat al passeig de 
les escoles li va provocar una punxada a la roda del cotxe.  
 
DANYS PRODUÏTS:  
Punxada d’una roda. 
 
EVALUACIÓ ECONÒMICA:  
El reclamant especifica, la sol·licitud de l’abonament de pneumàtic afectat  
 
Vist l’informe de l’Agent TIP 019, funcionari municipal del Cos de la Guàrdia Municipal de Breda, en el 
qual fa constar que es pot comprovar que el vehicle Renault Megane amb matricula 4943-GPT ha 
punxat la roda posterior esquerra a causa d’una tapa aixecada de la base on es col·loquen les pilones 
per delimitar la zona de les escoles. 
 
Les Administracions Públiques reconeixeran el dret a indemnització dels particulars en els termes 
previstos en el Capítol I del Títol VI de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Publico. 

 
Els qui de conformitat amb l'article 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Publiques tinguin capacitat d'obrar davant les Administracions 
Públiques, són titulars, en les seves relacions amb elles del dret a exigir les responsabilitats de les 
Administracions Públiques i autoritats, quan així correspongui legalment. 

 
Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques corresponents, de 
tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència 
del funcionament normal o anormal dels serveis públics excepte en els casos de força major o de 
danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei. 
 
Vist l'informe de Secretaria de data 12 desembre de 2016, en el qual s'indicava la Legislació aplicable 
i el procediment a seguir per dur a terme la tramitació del corresponent expedient de responsabilitat 
patrimonial. 
 
Fonaments de dret 
Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Publico 
Els articles 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 i 96 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. 
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La Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a 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. 
 
Cal que complementeu la instància presentada fent constar, com a mínim, els punts següents: 
 
- Documents justificatius del valor dels danys. 
 
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 Publico. 
 
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      Vist i plau, 
          L’alcalde  
 
 
 
 
 
Sara Bombí Roca          Dídac Manresa Molins 
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