Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 05JGL2017
Caràcter: Ordinari
Data: 13/03/2017
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:30 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 interventora
Maite Pérez Vicente
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 04JGL2017 (27/02/2017)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia
2.2. Donar compte del Decret d’Alcaldia 128/2017, de 9 de març.
3. Hisenda
3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
3.2. Aprovar factures de subministrament i serveis
3.3. Aprovar contracte de prestació de serveis artístics 2017
3.4. Aprovar la sol·licitud del finançament de projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies
per l‘any 2017
3.5. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de gestió del taller d’activitats recreatives,
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural i obertura de la fase de licitació
4. Medi Ambient
4.1. Aprovar la sol·licitud d’assistència tècnica per executar la Línia 2. Obtenció de les dades
cadastrals del Pla de Serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis del Servei de
Medi Ambient de la Diputació de Girona
5. Recursos humans
5.1. Bases especifiques per a provisió de cinc places de la categoria de recepcionistes i un/a
recepcionista-encarregat/da de la bibliopiscina per a la temporada de piscines d'estiu 2017.
6. Obres i urbanisme
6.1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d’obres del desglossat de la primera fase
del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud” de Breda.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala d’actes de la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda
en sessió ordinària a les 20:30 hores del dia 13 de març de 2017. Constatada l’existència de quòrum
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 04JGL2017 DE 27 DE FEBRER
DE 2017
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 27 de febrer de 2017.
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 dona compte a la Junta de Govern dels decrets que han estat dictats en el període comprès
de data del 27 de febrer al 10 de març de 2017:
Núm.
2017 / 92
2017 / 93
2017 / 94
2017 / 95
2017 / 96
2017 / 97
2017 / 98
2017 / 99
2017 / 100
2017 / 101
2017 / 102
2017 / 103
2017 / 104
2017 / 105
2017 / 106
2017 / 107
2017 / 108
2017 / 109
2017 / 110
2017 / 111
2017 / 112
2017 / 113
2017 / 114
2017 / 115
2017 / 116
2017 / 117
2017 / 118
2017 / 119
2017 / 120
2017 / 121
2017 / 122
2017 / 123
2017 / 124
2017 / 125
2017 / 126
2017 / 127

Data
Descripció
27/02/2017 Fase O factures tècnics
27/02/2017 Nòmines treballadors febrer 2017
Taxa aprofitament especial domini públic local empreses explotadores de serveis subministrament
27/02/2017
interès general ENERGY STROM XXI OVP 4-trim-16
27/02/2017 Fase P tècnics
28/02/2017 Recurs Contenciós 331/2016
Acceptar l'ajut econòmic d'urgència dels Serveis bàsics d'atenció social del Consell comarcal de la
28/02/2017
Selva
Aprovar càrrecs relatius a ingressos de dret públic municipals del Servei de gestió tributària_gen28/02/2017
2017
28/02/2017 Aprovació liquidació ingressos públics municipals del Servei de gestió tributària_gen-2017
01/03/2017 Liquidació taxa Matrimoni Civil
01/03/2017 pagament viatges cursos de formació treballadors
01/03/2017 Factures carregades a la caixa febrer 2017
liquidació VODAFONE ESPAÑA OVP 4-trim-16 ordenança fiscal 6 taxes per aprofitament especial
01/03/2017
del domini públic local
01/03/2017 Pagament dietes regidors mes de febrer
01/03/2017 No autoritzar la venda i exhibició de productes per fires i festes
02/03/2017 Exp. Urbanístic 14/2017
02/03/2017 Acceptar oferta renovació assegurança treballador i regidors amb Allianz
02/03/2017 Exp. Urbanístic 15/2017
02/03/2017 donar audiència escola bressol per presentar al·legacions mobilitat llocs de treball
02/03/2017 Fase ADO factures febrer
02/03/2017 Fase O factures febrer
02/03/2017 Aprovar relació provisional d’aspirants admesos i exclosos plaça operari de serveis
Exp. 03_2017 RGC
02/03/2017
Expedient núm. 2016/0037591 Proposta de resolució per infracció
02/03/2017 Incoar expedients de baixa d'ofici del padró d'habitants de
02/03/2017 Aprovar rebuts Escola bressol_feb-2017
02/03/2017 Aprovar rebuts Escola de música_feb-2017
03/03/2017 Fase "P" lloguer i varis
03/03/2017 Bestreta de caixa fixa guàrdia municipal
03/03/2017 Expedient núm. 2013/0046160 Proposta de resolució del recurs de reposició
03/03/2017 Expedient núm. 2012/0024470 Proposta de resolució del recurs de reposició
03/03/2017 Expedient núm. 2014/0000723 Proposta de resolució del recurs de reposició
03/03/2017 Aprovació liquidació Pressupost-2016
06/03/2017 mobilitat funcional i contractació escola bressol municipal
07/03/2017 Conformitat indemnització sinistre
08/03/2017 Exp. Urbanístic 17/2017
08/03/2017 contractació suplència els forns 18 i 19 de març
08/03/2017 Inici exp sancionador en matèria de transit 2017_06
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2017 / 128
2017 / 129
2017 / 130
2017 / 131
2017 / 132
2017 / 133

09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
10/03/2017
10/03/2017
10/03/2017

Sol·licitud de subvenció foment projecte cultural Museu Aragay i aprovació del projecte
Canvi de Vehicle llicència taxi núm. 2
Aprovar despesa i pagament compra promoció econòmica
Autoritzar canvi titularitat nínxols 291 i 448
Transmissió llicència taxi núm. 3
Aprovar liquidacions del consell comarcal

2.2 Donar compte del Decret d’Alcaldia 128/2017, de 9 de març.
L’alcalde dóna compte a la Junta de Govern del Decret d’Alcadia 128/2017, de 9 de març, pel que
s’aprova el Projecte cultural 2017 i la sol·licitud d’una subvenció per a finançar-lo, que literalment diu:
“Aprovar el Projecte Cultural 2017 i la sol·licitud d’una subvenció per a finançar-lo
Antecedents
Al BOPG número 19, de 27 de gener de 2017, es publicava l’edicte d’aprovació de la convocatòria
única, en règim de concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de la
comarques gironines, en l’anualitat 2017.
La convocatòria esmentada es regeix per les bases aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de
data 20 d’octubre de 2015, publicades al BOP de Girona núm. 2018, de 28 d’octubre de 2015 i
l’esmena de les mateixes aprovada pel Ple de 15 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Girona
número 225, de 24 de novembre de 206.
Des de l’Àrea de Cultura de la corporació i de la direcció del Museu Municipal Josep Aragay s’ha
redactat un projecte cultural per aquest 2017 que detalla les activitats que en l’àmbit de la cultura es
desenvoluparan al Museu Municipal Josep Aragay i al centre cultural els forns.
El projecte descriu les exposicions temporals que s’organitzaran en les dues instal·lacions i les
presentacions de llibres, xerrades i col·laboracions amb altres centres, museus i/o entitats culturals.
Per a l’execució de les activitats detallades en el projecte s’ha pressupostat la quantitat de 6.598,78€,
amb el detall següent:
El detall d’ingressos i despeses és el següent:
INGRESSOS
Subvenció Departament de Cultura
Ajuntament de Breda
Diputació de Girona
TOTAL INGRESSOS

DESPESES
1.831,50 Personal
9.244,08 Reparació i manteniment
6.598,78 Activitats
Inversions
17.674,36 TOTAL DESPESES

9.470,94
1.498,94
6.598,78
105,70
17.674,36

Pel que fa a les despeses en activitats es detallen de la següent manera:
Fotografies Gerro de la Font de Santa Anna
Disseny, impressió, confecció i muntatge de l’exposició
Josep Aragay Teòric de l'Art
Disseny, impressió, confecció i muntatge de l’exposició
Vacances, el mirall del Noucentisme
Disseny, impressió, confecció i muntatge de l’exposició
L'Aragay de Breda 1925-1973
Transport material per exposicions
Organització de la clausura del II Simposi Internacional sobre el noucentisme a Girona
Recital de poesia i exposició Anna Lorita Campo - Animals
Exposició ‘Mauthausen, l’univers de l’horror’

280,25
902,72
2.571,66

TOTAL

1.608,80
163,35
500,00
242,00
330,00
6.598,78

Atès que les bases esmentades de la Diputació de Girona en el punt 7. Quantia de la subvenció
estableixen:
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“S’avalua cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts. L’import de la subvenció que
es concedeix es concreta atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació
pressupostària establerta en la convocatòria.
Tots els museus que obtinguin una puntuació mínima de 20 punts, segons la puntuació prevista al
punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que hagin obtingut una puntuació
superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que es calcularà aplicant un percentatge de l’import
sol·licitat proporcional a la puntuació addicional obtinguda.
L’import màxim a sol·licitar és de 35.000 €.”
Es considera oportú sol·licitar una subvenció per la totalitat del pressupost destinat a activitats
culturals al Museu Municipal Josep Aragay i al centre cultural els forns.
Legislació aplicable
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
En ús de les facultats atorgades per l’article 53 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,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Projecte Cultural Breda 2017.
Segon.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 6.598,78€ a l’Àrea de Cooperació Local, Cultura i
d’Acció Social, de la Diputació de Girona, en el marc de la subvenció per al foment de projectes
culturals als museus de les comarques gironines, convocatòria 2017.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local que es celebri.
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació pel seu coneixement i
als efectes pertinents.”

3. HISENDA
3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis
Antecedents
Des de les diferents àrees de la corporació s’ha sol·licitat pressupostos per la millora i/o organització
de serveis i activitats al municipi.
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Els pressupostos pendents d’aprovació són:
NÚM.

EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT €

BODEGAS
20170213
DINASTIA SL

B13598214 Vinagre concentrat 25 l

171 21000

990,00

17

BRECUBAT SL

B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Les Agudes

165 21000

1290,33

10

BRECUBAT SL

B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Dolors Callol 165 21000

1630,44

15578

PACO GARCIA

A58265364 Roba equipament guàrdia municipal

01/17

132 22104

Marina Gil Llovera 40539444N Espectacle per l’Hora del Conte de novembre 2017

33212260902

Llima SL

342 63200

B17335159 Porta ballesta 2 fulles pavelló

639,42
200,00
(exempt IVA)
2.836,24

Legislació aplicable
L’article 9 i 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el qual es regula el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’article 111 del mateix cos legal anteriorment citat, disposa que l’expedient de contractació menor
haurà de contenir un pressupost, l’autorització de la despesa per l’òrgan de contractació competent i
la incorporació de la factura un cop efectuada la prestació o adquisició.
L’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, disposa que són contractes menors de
subministrament i serveis, els d’import iva exclòs inferior a 18.000 euros i els d’obra que tinguin un
pressupost inferior a 50.000 euros iva exclòs.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del
registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a contractar els subministraments i serveis que es relacionen a continuació i
autoritzar la despesa en l’aplicació, vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2017.
NÚM.

EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT €

BODEGAS
20170213
DINASTIA SL

B13598214 Vinagre concentrat 25 l

171 21000

990,00

17

BRECUBAT SL

B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Les Agudes

165 21000

1290,33

10

BRECUBAT SL

B17937434 Avaria general quadre de distribució C/ Dolors Callol 165 21000

1630,44

15578

PACO GARCIA

A58265364 Roba equipament guàrdia municipal

01/17

132 22104

Marina Gil Llovera 40539444N Espectacle per l’Hora del Conte de novembre 2017

33212260902

Llima SL

342 63200

B17335159 Porta ballesta 2 fulles pavelló

639,42
200,00
(exempt IVA)
2.836,24

Segon.- Comunicar el present acord als proveïdors i als serveis comptables de la corporació, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

3.2 Aprovar factures de subministrament i serveis
Antecedents
Atès que l’Ajuntament de Breda necessita complir amb les seves obligacions per satisfer els
interessos generals i els serveis municipals, ha procedit a realitzar la següent contractació que a
continuació es detalla:
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NÚM. FACTURA

EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

Q2017/99

Consorci Localret

P5800043A

Quota 2017

943 46700

IMPORT €

543

ACM

G66436064

Quota 2017

920 45004

749,00

01767

Giroscopi

B17580804

Fotocòpies

920 22000

604,78

17G700002

Carburants Taravaus

B17292426

17005

Pere Bohils Viñals

40289919Z

436,18

Escola Montseny

323 2210301

Poliesportiu

342 2210302

2720,08
394,41

Arreglar camins varis

1531 21000

1766,54

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 acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el servei que es relaciona a continuació i autoritzar la despesa en l’aplicació,
vinculada si és el cas, del pressupost de l’any 2017.
NÚM. FACTURA

EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

IMPORT €

Q2017/99

Consorci Localret

P5800043A

Quota 2017

943 46700

543

ACM

G66436064

Quota 2017

920 45004

749,00

01767

Giroscopi

B17580804

Fotocòpies

920 22000

604,78

17G700002

Carburants Taravaus

B17292426

17005

Pere Bohils Viñals

40289919Z

436,18

Escola Montseny

323 2210301

Poliesportiu

342 2210302

2720,08
394,41

Arreglar camins varis

1531 21000

1766,54

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.

3.3. 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.
El representant de l’empresa Produccions artístiques Victori SL, Xevi Victori amb CIF B60746591, ha
presentat una proposta d’actuació d’animació infantil pel dia 7 de maig, amb un cost total, amb iva
inclòs, de 605,-€
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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:
L’actuació d’animació infantil pel dia 7 de maig, amb un cost total, amb iva inclòs, de 605,-€
i autoritzar la despesa corresponent a la contractació amb càrrec a la partida 338-2260904 del
pressupost per l’exercici 2017.
Segon.- Notificar la present resolució i enviar contracte per duplicat 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.

3.4 Aprovar la sol·licitud de subvenció pel finançament de projectes per facilitar l’accés a
noves tecnologies per l’any 2017
Antecedents
El BOP de Girona número 44, de 3 de març de 2017, publica la convocatòria de subvencions de
l’Àrea de cultura, noves tecnologies, esports i benestar de la Diputació de Girona als ajuntaments de
les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l’accés a les
noves tecnologies per l’any 2017.
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L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases específiques
reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per finançar projectes per facilitar-los
l’accés a les noves tecnologies, destinades als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les
comarques gironines, aprovades pel Ple de la corporació el dia 15 de desembre de 2015.
Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme entre l’1 de gener i el 15 de novembre de
2017.
L’import global que es destina a la convocatòria és de 284.000 euros. El percentatge d’aquest import
que es destina a la part variable de a subvenció és de 63% que es representa 0.36€ per habitant. La
part fixa és d’un 37% que representa 488,74€ per municipi amb un topall de 9.000€ que correspon a
les subvencions dels ajuntaments de més de 30.000 habitants.
A l’annex I de la convocatòria es publica el resultat d’haver aplicat la fórmula establerta al punt 2 de
les bases reguladores per a cadascun dels ajuntaments que hi poden participar, així com els cens de
població utilitzat per als càlculs (INE 2016).
L’Annex I estableix pel municipi de Breda l’import de 1.834,11€.
Legislació aplicable
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar i tramitar la sol·licitud de subvenció per facilitar l’accés a les noves tecnologies
l’Àrea de cultura, noves tecnologies, esports i benestar de la Diputació de Girona.
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.5 Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de gestió del taller d’activitats recreatives,
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural i obertura de la fase de licitació
Atès que l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
defineix com a serveis públics locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves
competències. Els serveis públics locals es poden gestionar de manera directa, pel propi ens, o
indirecta, a través d’un tercer. No es podran prestar en cap cas per gestió indirecta els que impliquin
exercici d’autoritat.
Atès que l’article 25.2.m LRBRL recull entre les competències municipals les activitats o instal·lacions
culturals i esportives.
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L’article 8 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix el contracte de gestió de serveis públics com aquell en
virtut del qual «una Administració pública encomana a una persona, natural o jurídica, la gestió d’un
servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de la seva competència per
l’Administració que l’encomana».
De les diferents modalitats que pot adoptar la gestió de serveis públics, de conformitat amb la lletra a)
de l’article 277 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la concessió serà aquella per la qual l’empresari gestionarà el
servei al seu propi risc i ventura.
Atès que en data 10 de març de 2017, es van redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir l’adjudicació del
contracte.
Atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix l’article 110 i 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
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.
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 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’inici de l’expedient de contractació de la concessió de Serveis per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei
del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte i publicar-los al BOPG, al perfil del contractant i al tauler d’edictes
municipal (físic i electrònic).
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables per al seu coneixement i efectes.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4. MEDI AMBIENT
4.1 Aprovar la sol·licitud d’assistència tècnica per executar la Línia 2. Obtenció de les dades
cadastrals del Pla de Serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis del Servei de
Medi Ambient de la Diputació de Girona
Antecedents
L’article 36.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix
que són competències pròpies de la Diputació, la prestació de serveis de prevenció i extinció
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d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants, quan aquests no procedeixin a la seva
prestació.
Així mateix, el servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, té com una de les seves finalitats i
competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de
prestació de serveis, en els àmbits propis de l’administració local i en matèries tals com la prevenció
d’incendis, especialment en el compliment de llurs obligacions derivades de la normativa de prevenció
d’incendis forestals; La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Per això la Diputació de Girona va aprovar el Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció
d’incendis, que inclou 5 línies d’assistència tècnica als municipis:
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació
Línia 2. Obtenció den les dades cadastrals
Línia 3. Redacció del projecte executiu
Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns
Línia 5. Direcció d’obra i coordinació de Seguretat i Salut
Executades les línies 1, la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2015 va aprovar
definitivament el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i 3 es fa necessària la
sol·licitud de l’assistència tècnica de la Diputació de la Girona per al desenvolupament correcte de la
línia 2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’assistència per a l’execució de la línia 2. Obtenció de les dades
cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació, inclosa en el Pla de
serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis del servei de medi ambient de la Diputació
de Girona.
Segon.- Comunicar, juntament amb el full de petició formal, el present acord a l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Girona.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

5. RECURSOS HUMANS
5.1. Bases especifiques per a provisió de set places de la categoria de recepcionistes i un/a
recepcionista-encarregat/da de la bibliopiscina per a la temporada de piscines d'estiu 2017.
Antecedents
Tenint en compte que es preveu l’obertura de les piscines municipals de Breda del 3 de juny al 11 de
setembre.
Atès que és necessari per al correcte funcionament de les piscines, la contractació de personal
recepcionista de les piscines.
Per acord de Ple de 28 de novembre de 2016 s’aprova el pressupost municipal per 2017 i la Plantilla
de personal, en la qual es crea i dota pressupostàriament les places de personal laboral temporal
amb dedicació parcial.
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La necessitat de contractar personal laboral temporal es justifica per l’obertura de les piscines
municipals durant el període d’estiu. L’Ajuntament de Breda considera necessari i prioritari prestar
aquest servei als veïns del municipi per tal de que aquests no es vegin obligats a desplaçar-se a
altres municipis, fomentar les activitats de lleure i esportives a la vila de Breda i continuar presentant
un servei que es presta des de 1988. Així mateix, l’existència d’aquestes instal·lacions i la possibilitat
econòmica per part de l’Ajuntament del seu manteniment justifica la contractació d’aquest personal, la
retribució dels quals ja ve contemplada en el pressupost 2017 dins la partida 342 13100 corresponent
a les retribucions del personal laboral temporal.
Atès que mitjançant decret núm. 258/2011 de configuració de la Junta de Govern Local i delegacions
de l’Alcalde en aquest òrgan, es resol, entre d’altres, delegar a favor de la Junta de Govern la facultat
d’aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i pels concursos de
provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries.
Legislació aplicable
 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un text únic de la
Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 Articles 282 i següents 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.
 Articles 6 a 8 i 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.
 Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en
el processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions
Públiques de Catalunya.
 Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
 Articles 21.1.g), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
 Articles 128 i 133 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
 Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles i els programes mínims
a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases especifiques per a provisió de set llocs de treball de la categoria de
recepcionistes i un/a recepcionista encarregat/da de la bibliopiscina per a la temporada de piscines
d'estiu 2017 i constituir una borsa de treball, en els termes en que consten en l’expedient.
Segon.- Convocar les proves selectives per a la provisió de les places abans referenciades.
Tercer.- Publicar l’edicte d’aprovació de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament de Breda.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

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

11

Ajuntament de
Breda

6. OBRES I URBANISME
6.1 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d’obres del desglossat de la primera
fase del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud” de
Breda.
Antecedents
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 3 de novembre de 2016, entre d’altres, va aprovar
inicialment el projecte d’obres del desglossat de la primera fase del projecte d’urbanització de la UA16
“Sector Industrial Sud”.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 30 de gener de 2017, entre d’altres, va aprovar
definitivament el projecte d’obres del desglossat de la primera fase del projecte d’urbanització de la
UA16 “Sector Industrial Sud” i va aprovar adjudicar el contracte d’obres a l’empresa Aglomerats
Girona SA, per import de 29.637,51 € IVA exclòs.
En data 10 de març de 2017 s’emet informe d’aprovació del Pla de seguretat de les obres per part de
la Sra. Lídia Garcia Vidal, arquitecte tècnic, coordinadora de seguretat i salut.
Segons l’article 7.2 del reial Decret 1629/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el pla de seguretat i salut haurà de ser
aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució
de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva
aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
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.
Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en relació al projecte d’obres del desglossat de la primera
fase del projecte d’urbanització de la UA16 “Sector Industrial Sud” de Breda.
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
La secretària interventora
CPISR-1 C
MAITE PEREZ
VICENTE

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C MAITE
PEREZ VICENTE
Fecha: 2017.03.28
10:40:25 +02'00'

Maite Pérez Vicente

Vist i plau,
L’alcalde
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Dídac
Dídac Manresa Manresa Molins
Fecha: 2017.03.24
Molins
16:43:55 +01'00'

Dídac Manresa Molins
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