Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 2JGL2016
Caràcter: Ordinari
Data: 1-2-2016
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:50 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí
Regidors convidats
Núria Marès de las Heras
Samuel Torres Torrent
Secretaria interventora
Maite Pérez Vicente
Ordre del dia
1. Aprovació acta anterior 01JG2016 (18-1-2016)
2. Donar compte
2.1. Donar compte de decrets d’alcaldia.
3. Hisenda
3.1. Adjudicar la licitació del contracte de servei de tècnic de comunicació de l’Ajuntament de
Breda.
3.2. Aprovar pressupost equip de so i llums pel Carnestoltes 2016.
3.3. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pels treballs a
realitzar per millores en l’electricitat de les instal·lacions esportives de les piscines del
municipi de Breda.
3.4. Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al quart trimestre de
2015 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda.
3.5. Aprovar contracte de subministrament de paper d’impressió
3.6. Aprovar la modificació de l’import indicat al “Conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació agregada de l’externalització de la gestió
de l’enllumenat públic de Breda amb una empresa de serveis energètics o micro-empresa”
4. Obres i urbanisme
4.1. Aprovació el projecte per la urbanització d’una part del carrer Manel de Genovart.
5. Personal
5.1. Aprovació trienni.
5.2. Aprovació trienni.

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 1 de febrer de 2016. Constatada l’existència de quòrum
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO 01JG2015 DE 18 DE GENER
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 18 de gener 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 decrets que han estat dictats en el període comprès
de data del 15 al 29 de gener de 2016:
NUM
2016 / 20
2016 / 21
2016 / 22
2016 / 23
2016 / 24

DATA
15/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
20/01/2016
20/01/2016

2016 / 25
2016 / 26
2016 / 27
2016 / 28

20/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
21/01/2016

2016 / 29
2016 / 30
2016 / 31
2016 / 32
2016 / 33
2016 / 34
2016 / 35
2016 / 36
2016 / 37
2016 / 38
2016 / 39
2016 / 40
2016 / 41
2016 / 42
2016 / 43
2016 / 44
2016 / 45
2016 / 46
2016 / 47
2016 / 48

22/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016

PROPOSTES
Aprovació assegurança Protecció Civil
Liquidació taxa mercat 2015 56 factures mesos novembre i desembre 2015, fase P
convocatoria ple ordinari 1 25/1/2016
Taxa aprofitament especial domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interés general Orange Espagne SAU 4-trim-15
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
Aprovar pressupost Ambulàncies Bufetmedic Ref. 003 Carnaval
Aprovar pressupost Cantalozella fullets publicitat Corporativa (Museu Aragay i Breda, 1000 anys al
peu del Montseny)
Ordenar als serveis juridics sol. Jutjat-contenciós autorització entrada neteja parel·la Domexplo
Atorgar la concessió del nínxol 247A per 50 anys
Atorgar la concessió del nínxol 248A per 50 anys
Aprovar pressupost i autoritzar despesa impressió i plegatge díptics Carnestoltes 2016
Exp. Urbanístic 53/2015 - Telefònica
Llicència activitat - Herbodietètica
Atorgar cessió i canvi de titularitat, per mutu acord, nínxol 228 a Ajuntament de Breda
Incoar exp. Baixa d'ofici del padró d'habitants
Exp.- 01_2016 OMC Exp. 2014/0040143 resolució exp sancionador
Exp.- 02_2016 OMC Exp. 2015/0034750 resolució exp sancionador
Exp.- 01_2016 OMC Exp. 2015/0037612 resolució exp sancionador
Exp.- 01_2016 OMTA Exp. 2015/0037043 Incoar exp sancionador per infraccio OMTA
Pagament nòmines Treballadors i Regidors Gener 2016
Pagaments Tècnics, Lloguer Els Forns i altres mes gener 2016
Factures pagades a La Caixa durant el mes de gener 2016
Llicència activitat venda llaminadures - Arbúcies, 52
Pagament de 68 factures fase P, mes desembre 2015
Pagament 4 factures fase P, novembre-desembre 2015
Llicència ocupació terrassa Bar el Racó
Aprovar ADO factures gener 2016

3. HISENDA
3.1. Adjudicar la licitació del contracte de servei de tècnic de comunicació de l’Ajuntament de
Breda
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de novembre de 2015, va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant de procediment negociat sense publicitat, per al contracte de tècnic de
comunicació per l’Ajuntament de Breda i obertura de la fase de licitació.
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El mateix acord aprovava el PCAP i PPT que regirien el contracte i els empresaris a qui es sol·licitaria
que presentessin ofertes.
En data 23 de gener de 2016 va finalitzar el termini per a la presentació de les ofertes sol·licitades i
en data 25 de gener 2016 la Secretària Interventora de la Corporació certificava que s’havia presentat
una sola oferta amb les dades següents:
Empresari
Francisco Sanz Xamaní

NIF
77.922.150-J

Data
20/01/2016

Registre d’entrada
2016-000151

Valorada l’oferta presentada, segons els criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica
establerts en el PCAP, els resultats són:
Puntuació obtinguda
Francisco Sanz Xamaní

0,5

Atesos els resultats i havent comprovat la inexistència de baixes temeràries o desproporcionades, es
valora adjudicar el contracte de tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Breda al Sr. Francisco Sanz
Xamaní per un període de 3 anys i un valor total de 55.443,17€ (45.820,80€ + 9.622,37€ d’IVA).
El pagament s’efectuarà contra factura presentada per l’empresari a la finalització de cada mes
natural. L’import de les factures mensuals serà el resultat de dividir l’import total d’adjudicació del
contracte, IVA inclòs, per 36 mensualitats.
L’Ajuntament haurà d’abonarà l’import de la factura d’acord amb els terminis que estableix la
legislació vigent.
Tot i així, l’adjudicació queda supeditada a la presentació per part de l’adjudicatari, en el termini de
tres dies des de la recepció de la present notificació, de la documentació següent:
1. Justificant de l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
respondre davant de l’Administració de tercers, al corrent de pagament.
2. Model 036 o 037 pel qual s’està donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals o
retenidors, i, en el seu cas, acreditació d’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es
faculti per a contractar, amb declaració efectuada per la persona física o legal
representant conforme no s’ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula de l’impost.
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)
• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
• Text consolidat del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 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.- Adjudicar el contracte de tècnic de comunicació per l’Ajuntament de Breda mitjançant
procediment negociat sense publicitat; essent l’empresa adjudicatària Francisco Sanz Xamaní, amb
NIF 77.922.150-J, per un import total de 55.443,17€ i un període de 3 anys.
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L’adjudicació queda supeditada a la presentació, per part de l’adjudicatari, en el termini de cinc dies
hàbils des de la recepció de la present notificació, de la documentació següent:
1. Justificant de l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
respondre davant de l’Administració de tercers, al corrent de pagament.
2. Model 036 o 037 pel qual s’està donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals o
retenidors, i, en el seu cas, acreditació d’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es
faculti per a contractar, amb declaració efectuada per la persona física o legal
representant conforme no s’ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula de l’impost.
Segon.- Requerir a l’adjudicatari la presentació de la documentació acreditativa d’estar al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil i l’alta al cens d’empresaris.
Tercer.- Notificar a Francisco Sanz Xamaní, amb NIF 77.922.150-J, adjudicatari del contracte, la
present resolució i citar-lo per a la formalització del contracte en un màxim de 15 dies a comptar
després de la data d’aquest acord.
Quart.- Comunicar als serveis comptables de la Corporació el següent acord i el detall del pagament i
autorització de la despesa següents:
ANUALITAT
DESTINACIÓ
PARTIDA
IMPORT
TOTAL

2016
Serveis tècnic de comunicació
2016/920.227.06
18.481,06 €
55.443,17 €

2017
Serveis tècnic de comunicació
2017/920.227.06
18.481,06 €

2018
Serveis tècnic de comunicació
2018/920.227.06
18.481,06 €

Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.2. Aprovar pressupost de despeses de l’equip de llum i so de l’actuació musical del Carnaval
2016.
Antecedents
El dia 6 de febrer s’organitza al ball de Carnaval amb el grup Zaping i Dj Marvin quan el grup finalitzi
la seva actuació.
Es fa necessari contractació d’equips de so i llums pel correcte desenvolupament de les actuacions
musicals.
Per això s’ha sol·licitat a l’empresari Pere Fugarolas Clemente un pressupost pel lloguer de l’equip i
com a tècnic de so.
El pressupost detallat és:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

Pere Fugarolas Clemente

CARNAVAL 2016
So i llums Grup Zaping
77.908.022-X
Proves de so i concert Dj Marvin
Personal tècnic

PARTIDA
338 226.09.06

IMPORT
1.452,00€
(1.200,00€ + 252,00€ d’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.
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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 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

Pere Fugarolas Clemente

CARNAVAL 2016
So i llums Grup Zaping
77.908.022-X
Proves de so i concert Dj Marvin
Personal tècnic

PARTIDA
338 226.09.06

IMPORT
1.452,00€
(1.200,00€ + 252,00€ d’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.

3.3. Aprovar els pressupostos menors per contractar serveis i subministraments pels treballs a
realitzar per millores en l’electricitat de les instal·lacions esportives de les piscines del
municipi de Breda
Antecedents
Es fa necessària una actuació de millora pel subministrament elèctric que reben les Piscines
municipals.
Per fer-ho s’han sol·licitat pressupostos de les actuacions a desenvolupar a empreses del municipi, tal
i com a continuació es detallen:
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

BRECUBAT SL

B-19737434

Pressupost 208
Piscines municipals - Treballs d’electricitat

587,36€
342 212.00.03
(485,42€ + 101,94€ d’IVA)

IMPORT

BRECUBAT SL

B-19737434

Pressupost 214
Piscines municipals - Treballs d’electricitat

342 632.00

4.408,62€
(3.643,49€ + 765,13€ d’IVA)

Joan Bohils Viñals

43.672.794-A

Piscines municipals
Treballs de màquina – Obrir i tancar el rec

342 632.00

774,40€
(640,00€ + 134,40€ d’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.
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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 pels treballs a realitzar per millores en
l’electricitat de les instal·lacions esportives de les piscines del municipi de Breda que es relacionen a
continuació i autoritzar les despeses en les aplicacions del pressupost de l’any 2016.
EMPRESA

CIF

CONCEPTE

PARTIDA

BRECUBAT SL

B-19737434

Pressupost 208
Piscines municipals - Treballs d’electricitat

IMPORT

342 212.00.03

587,36€
(485,42€ + 101,94€ d’IVA)

BRECUBAT SL

B-19737434

Pressupost 214
Piscines municipals - Treballs d’electricitat

342 632.00

4.408,62€
(3.643,49€ + 765,13€ d’IVA)

Joan Bohils Viñals

43.672.794-A

Piscines municipals
Treballs de màquina – Obrir i tancar el rec

342 632.00

774,40€
(640,00€ + 134,40€ d’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.

3.4. Aprovar la liquidació d’Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. referent al quart trimestre de
2015 de la concessió del servei d’aigua i clavegueram al municipi de Breda.
Antecedents
En data 22 de gener de 2016 i amb RE núm. 163, Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. ha
presentat la liquidació corresponent al quart trimestre de 2015, de la concessió del servei de l’aigua i
clavegueram al municipi de Breda, per un import total de 6.941,15 €.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març per el qual s’ aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les 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 liquidació de la concessió administrativa presentada per Abastaments d’Aigua del
Tordera S.L, corresponent al quart trimestre de 2015, per un import total de 6.941,15 €, en concepte
de cànon, drets de connexió i disponibilitat de local.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera S.L. i requerir el
seu pagament de 6.941,15 €.
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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3.5. Aprovar contracte de subministrament de paper d’impressió
Antecedents
El 21 d’abril de 2015, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord marc de
subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Expedient 2014.04-D01), a les
empreses Lyreco España y Canon España, amb la relació de preus unitaris que figuren a l’esmentat
acord.
La vigència del contracte és de 12 mesos a partir del 19 de maig del 2015, aquest període es podrà
prorrogar de mutu acord per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a màxim, essent el seu
límit de tres anys.
Atès que la nostra entitat local es troba adherida al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci
Català pel Desenvolupament Local per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Breda de data
15 de desembre de 2014.
Atès que aquesta entitat local entén necessari per la millor prestació dels seus serveis administratius,
adquirir el subministrament de paper en el termes i condicions establerts en l’Acord marc aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder prestar degudament els
esmentat serveis.
Legislació aplicable
Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre (TRLCSP), pel que fa a la regulació dels acords marc i el seu
desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari.
Article 109 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expedient de contractació de l'encàrrec de
provisió.
Article 53 que regula el funcionament i competències de la Junta de Govern Local del decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril en relació amb el decret d’alcaldia número 258/2011 de 20 de juliol de 2011.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l'expedient d’adquisició a l'empresa LYRECO ESPAÑA,SA de per tal de sol·licitar una
oferta en els termes que tot seguit es detallen:
ACM - EXP. 2014.04-D01
Unitats

Tipologia - referència

1

RP-10 caixes (50 paquets) DINA4
TrendWhite ref.3613372
Total

Preu unitari
(IVA inclòs)
2,13 €

Preu
(IVA inclòs)
128,87 €

2,13 €

128,87 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 920.220.00 del pressupost de despeses de
l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el present acord junt amb l’encàrrec de provisió de paper d’impressió a LYRECO
ESPAÑA, SA, en quant empresa adjudicatària de l’Acord marc, als efectes del seu coneixement i per
tal que realitzi la corresponent acceptació de l’esmentat encàrrec mitjançant la presentació, en un
termini màxim de deu dies hàbils (1), del pertinent document d’oferta que contingui les condicions
específiques i preu del subministrament.
Quart.- Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis.
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació.
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Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

3.6. Aprovar la modificació de l’import indicat al “Conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació agregada de l’externalització de la gestió
de l’enllumenat públic de Breda amb una empresa de serveis energètics o micro-empresa”.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 24 d’agost de 2015, aprovava l’encàrrec a la Diputació de
Girona per licitar la contractació agrupada de Breda amb empreses o micro-empreses de serveis
energètics en el marc de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments beneficiaris de la campanya “Del Pla
a l’Acció”.
Com a quart punt de la resolució, que va ser ratificada pel Ple de la Corporació en sessió del 21 de
setembre de 2015, s’aprovava el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona amb els recursos
del Projecte BEenerGi, que d’adjuntava com a annex a l’acord.
Per tal de fer efectiva la signatura del “Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda
per procedir a la contractació agregada de la gestió de l’enllumenat públic amb empreses de serveis
energètics o micro-empreses”, atès que aquest Ajuntament ha decidit realitzar una renovació integral
de les lluminàries en comptes d’adaptar-les parcialment a la tecnologia LED i a més es preveu
renovar part de les columnes del municipi de l’enllumenat públic exterior.
Atès que l’Ajuntament de Breda té crèdit pressupostari suficient per fer front a aquestes despeses a
les partides 165.210.00 d’infraestructures d’enllumenat i 165.221.00, subministrament electricitat, via
pública.
Es fa necessària la modificació de l’import acordat en l’esmetat conveni, el que s’ha de sol·licitar
formalment a la Diputació de Girona, fent constar com a nou import el de 164.744,00€/any IVA inclòs.
Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 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.- Aprovar la sol·licitud de modificació de l’import indicat al “Conveni entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació agregada de la gestió de l’enllumenat
públic amb empreses de serveis energètics o micro-empreses”, substituint l’import aprovat inicialment
pel de 164.744,00€/any IVA inclòs.
Segon.- Comunicar la present resolució a la Diputació de Girona així com als serveis comptables de
la Corporació.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
ordinària que es celebri.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

4.OBRES I URBANISME
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4.1. Aprovació del projecte per la urbanització d’una part del carrer Manel de Genovart.
Antecedents
Està previst la construcció provisional de l’institut d’ensenyament de secundària al solar que queda al
costat oest del carrer Manel de Genovart, propietat de l'Ajuntament de Breda, i per tal de garantir un
accés pavimentat correctament i els serveis mínims, es vol urbanitzar una part del carrer.
Per Junta de Govern de data 18 de gener de 2016, l’Ajuntament de Breda va procedir a contractar els
serveis de l’arquitecte Sr. Santi Prat Gual per la redacció de projecte i resta de documentació annexa
relacionada, per portar a terme la urbanització d’una part del carrer Manel de Genovart.
En data 1 de febrer de 2016 RE núm. 219 el Sr. Santi Prat Gual ha presentat el projecte
d’urbanització.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic assessor extern de data 1 de febrer de 2016.
Legislació aplicable
Article 235.2 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.
Article 37 i 38 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el projecte executiu de la urbanització d’una part del carrer Manel de Genovart,
redactat per l’arquitecte Sr. Sant Prat Gual, el qual ascendeix a 93.719,26 € (77.453,93 € i 16.265,33
€ d’IVA).
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.
Tercer.- Procedir a efectuar la retenció de crèdit corresponent als serveis esmentats amb càrrec a la
partida 322-609.00 del pressupost per l’exercici 2016.
Quart.- Donar compte del present acord a l’interessat, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la corporació.

5.PERSONAL
5.1. Aprovació trienni
Antecedents
Havent rebut la sol·licitud de data 27 de gener de 2016, amb R.E. 190, demanant el reconeixement de
l’augment per la realització del tercer trienni corresponent per antiguitat al període del 5 de març de
2013 al 5 de març de 2016.
Legislació aplicable
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les Entitats Locals.
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Reconèixer el trienni corresponents al període comprès entre el 5 de març de 2013 i el 5 de
març de 2016 a personal de l’Ajuntament de Breda.
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de l’interessat, pel concepte de trienni, consistent en la
quantia establerta pel seu grup de classificació professional.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que
facin efectiu l’esmentat acord a partir del dia 5 de març de 2016.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.

5.2. Aprovació trienni
Antecedents
Havent rebut la sol·licitud de data 27 de gener de 2016, amb R.E. 189 del Sr. Juan Diaz Martin,
demanant el reconeixement de l’augment per la realització del segon trienni corresponent per
antiguitat al període del 5 de març de 2013 al 5 de març de 2016.
Legislació aplicable
Article 23 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Article 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les Entitats Locals.
Article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer el trienni corresponents al període comprès entre el 5 de març de 2013 i el 5 de
març de 2016 a personal de l’Ajuntament de Breda.
Segon.- Augmentar la retribució bàsica de l’interessat, pel concepte de trienni, consistent en la
quantia establerta pel seu grup de classificació professional.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses, a fi que
facin efectiu l’esmentat acord a partir del dia 5 de març de 2016.
Cinquè.- 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 secretaria,
aquesta acta.
La secretària interventora

Maite Pérez Vicente

Vist i plau,
L’alcalde

Dídac Manresa Molins
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