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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
  
Identificació de la sessió 
Núm.:  01JGL2017 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  16/01/2017 
Hora d’inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament:  21:20 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 24JGL2016 (27-12-2016) 
2. Donar compte de decrets d’alcaldia 

2.1. Donar compte de Decrets d’Alcaldia 
3. Hisenda  

3.1. Aprovar pressupostos de subministrament i serveis  
3.2. Aprovar tarifes 2017 dels serveis prestats per Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA 
3.3. Aprovar la sol·licitud d’inclusió i autoritzar la despesa per a l’execució de diversos programes 

de DIPSALUT, Organisme de salut pública de la Diputació de Girona, per aquest 2017 
3.4. Modificació de l’adjudicació del contracte d’arrendament del local amb destinació de 

magatzem 
4. Recursos humans 

4.1. Aprovació trienni FUNC_09 
4.2. Bases per la selecció d’una plaça d’operari de serveis com a personal laboral fix 

 
 
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 16 de gener 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. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚMERO  24JGL2016 DE 27 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 27 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. 
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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 27 de desembre de 2016 al 13 de gener de 2017: 
 
NÚM. DATA DESCRIPCIÓ 

2016 / 575 27/12/2016 Llicència excepcional activitats Cercle Bredenc Cap d'any, patges i reis 

2016 / 576 28/12/2016 Servei recaptació_aprovació ingressos de dret públic_nov-16 

2016 / 577 28/12/2016 Servei recaptació_aprovació liq. Nov-16 

2016 / 578 28/12/2016 Servei recaptació_aprovació baixes dret públic_oct i nov- 16 

2016 / 579 28/12/2016 Requeriment LLO 43/2016 

2016 / 580 28/12/2016 ADO factures desembre 

2016 / 581 28/12/2016 "O" factures desembre 

2016 / 582 28/12/2016 Aprovació subvenció Cercle Bredenc 

2016 / 583 28/12/2016 Pagament nòmines regidors 

2016 / 584 28/12/2016 Factures carregades a La Caixa mes de desembre 

2017 / 1 09/01/2017 exp. Urbanístic 94/2016 

2017 / 2 09/01/2017 exp. Urbanístic 95/2016 

2017 / 3 09/01/2017 Inici exp sancionador en matèria de trànsit_2017_01 

2017 / 4 09/01/2017 Requeriment activitat tanatori 

2017 / 5 09/01/2017 
Augment del complement específic per quantia de 120 euros bruts mensuals al personal 
laboral amb la nòmina de menys de 1000 € 

2017 / 6 10/01/2017 Llicència activitat 9/2016 

2017 / 7 10/01/2017 Proc. Contenciós 331/2016 

2017 / 8 11/01/2017 Atorgar placa gual 393 Amadeu Vives 8, 6 metres lineals,  

2017 / 9 12/01/2017 Fase "P" subvenció Cercle Bredenc 

2017 / 10 12/01/2017 No autoritzar parades de venta i exposició de productes per fires i festes 2017 

2017 / 11 12/01/2017 Requeriment de documentació per a la concessió de llicència d'instal·lació d'una xurreria 
durant les fires i les festes del 2017 a Breda 

2017 / 12 12/01/2017 Despeses pubillatge 

2017 / 13 12/01/2017 Conformitat indemnització sinistre 

2017 / 14 12/01/2017 Requeriment doc sol·licituds llicència per instal·lació d'atraccions en festes del municipi 
2017 

2017 / 15 12/01/2017 Fase "P" factures finals novembre 2016 

2017 / 16 13/01/2017 Conformitat indemnització sinistre 

2017 / 17 13/01/2017 pagament de les retencions del 4t trim. De l'IRPF a l'agència tributària de Catalunya 

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

6.234/16 Mapamundi 
Produccions SL 

B-
64424740 

Fires: 
Producció i Organització d’activitats 
Fira del Monestir 2017 

4311 226 09 10 

(1.238,00€ + 260,00€ IVA) 
1.498,00€ 
 (1.237,00€ + 124,00€ IVA) 
1.361,00€ 

TOTAL 
(2.475,00€ + 384,00€ IVA) 

2.859,00€ 

292 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat exterior Esc Bressol 323 2120002 535,47 

252 BRECUBAT SL B17937434 
Avaria enllumenat exterior Esc 
Bressol 323 2120002 666,74 

287 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general Urb. Can Guilleumes 165 21000 533,11 

291 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general C/ St. Antoni 165 21000 986,97 

3 BRECUBAT SL B17937434 15 llums d’emergència 323 63200 790,61 

170041 Tràfic i Serveis B62175575 Subministrament senyals d’alumini 171 62500 1.852,96 

20170012 Happy Ludic B63768550 Varis mobiliari 171 62500 2.135,95 

N.1701APCNS9250001 
ANTICIMEX 3D 
Sanidad Ambiental 

A-
82850611 

Manteniment Control de Plagues 
Desinsectació, desratització i 
desinfecció 

311 21000 
4.186,00€ 

(3.681,00€ + 505,00€ IVA) 

2017/15621/1 NOVATILU SLU 
B-
98197916 

Inversió en mobiliari Institut 
Vescomtat de Cabrera Breda 323 63500 

798,96€ 
(660,30€ + 138,66€ IVA) 

PR036 445 DIBOSCH SL 
B-
17427618 

Adquisició de material de neteja per 
instal·lacions esportives i brigada 342 221 10 

2.285,40€ 
(1.888,76€ + 396,64€ IVA) 

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

6.234/16 
Mapamundi 
Produccions SL 

B-
64424740 

Fires: 
Producció i Organització d’activitats 
Fira del Monestir 2017 

4311 226 09 10 

(1.238,00€ + 260,00€ IVA) 
1.498,00€ 
 (1.237,00€ + 124,00€ IVA) 
1.361,00€ 

TOTAL 
(2.475,00€ + 384,00€ IVA) 

2.859,00€ 

292 BRECUBAT SL B17937434 Enllumenat exterior Esc Bressol 323 2120002 535,47 

252 BRECUBAT SL B17937434 Avaria enllumenat exterior Esc 
Bressol 

323 2120002 666,74 

287 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general Urb. Can Guilleumes 165 21000 533,11 

291 BRECUBAT SL B17937434 Avaria general C/ St. Antoni 165 21000 986,97 

3 BRECUBAT SL B17937434 15 llums d’emergència 323 63200 790,61 
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170041 Tràfic i Serveis B62175575 Subministrament senyals d’alumini 171 62500 1.852,96 

20170012 Happy Ludic B63768550 Varis mobiliari 171 62500 2.135,95 

N.1701APCNS9250001 ANTICIMEX 3D 
Sanidad Ambiental 

A-
82850611 

Manteniment Control de Plagues 
Desinsectació, desratització i 
desinfecció 

311 21000 4.186,00€ 
(3.681,00€ + 505,00€ IVA) 

2017/15621/1 NOVATILU SLU B-
98197916 

Inversió en mobiliari Institut 
Vescomtat de Cabrera Breda 

323 63500 798,96€ 
(660,30€ + 138,66€ IVA) 

PR036 445 DIBOSCH SL B-
17427618 

Adquisició de material de neteja per 
instal·lacions esportives i brigada 342 221 10 2.285,40€ 

(1.888,76€ + 396,64€ IVA) 

 
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 tarifes 2017 dels serveis prestats per Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA 
 
Antecedents 
Atès que en data 16 d’abril de 2012 la Junta de Govern local va aprovar el Conveni de Delegació de 
les competències de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal 
de la Selva. 
 
Atès que en data 23 de desembre amb registre d’entrada 3273-2016, el Consell Comarcal de la 
Selva, ha presentat la revisió de preus dels serveis que Nora presta al municipi, per aquest 2017. 
 
Atès que el pressupost 2017, de l’Ajuntament de Breda, ja contempla aquest increment de preus. 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment. 
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. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar els preus per a la prestació dels serveis de l’empresa Serveis Mediambiental de la 
Selva NORA, SA per l’any 2017, segons els següent detall: 
 

SERVEIS  Facturació anual 2017  

Recollida resta 116.788,64 

Recollida paper 6.058,36 

Recollida envasos 2.247,65 

Recollida vidre 1.196,82 

Servei de deixalleria 36.004,18 

TOTAL ANUAL  162.295,65 
 
Segon.-  Realitzar el reconeixement de la despesa de 162.295,65€, imputant-la a la partida 
pressupostària 1621_22700, del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i a l’empresa Serveis 
Mediambiental de la Selva Nora S.A. 
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Quart.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.3 Aprovar la sol·licitud d’inclusió i autoritzar la despesa per a l’execució de diversos 
programes de DIPSALUT, Organisme de salut pública d e la Diputació de Girona, per aquest 
2017 
 
Antecedents 
Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, aprova anualment un Catàleg de 
Serveis on descriu els programes que ofereix.  
 
Del total de programes que es poden demanar, la nostra Corporació té previst sol·licitar el següents: 
 
Pt01. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions d’Alt Risc de Transmissió de 
Legionel·losi, que es desenvolupa al camp d’esports, al pavelló poliesportiu i a l’escola bressol 
municipal.  
 
Pt02. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions de Baix Risc de Transmissió de 
Legionel·losi, que es desenvolupa a les piscines municipals i al dipòsit d’aigua per regar el camp 
d’esports. 
 
Pt04. Programa d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta del Consumidor, amb el que 
s’analitzaran l’escola Montseny, l’escola bressol El Petit Montseny, la font de Santa Anna, la font de la 
plaça Dr. Rovira, la font del carrer Barcelona i la font del carrer Sant Antoni. 
 
Pt06 Programa de suport a les gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de 
gestió municipal. 
 
Pt09. Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Sorreres Infantils, per a les analítiques de 
l’escola Montseny, l’escola bressol El Petit Montseny i la plaça Lluís Companys. 
 
Alguns d’aquests programes tenen un cost establert per les ordenances fiscals reguladores de la 
Diputació de Girona. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
Ordenances Fiscals reguladores dels serveis oferts per DIPSALUT 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar la sol·licitud a DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, la 
inclusió de l’Ajuntament de Breda als programes del Catàleg de Serveis 2017 següents: 
 
Programa  Instal·lacions/Serveis  
Pt01. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions d’Alt Risc 
de Transmissió de Legionel·losi 

Camp d’esports 
Pavelló poliesportiu 
Escola bressol El petit Montseny 

Pt02. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions de Baix 
Risc de Transmissió de Legionel·losi 

Piscines municipals 
Dipòsit aigua de rec camp d’esports 

Pt04. Programa d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta 
del Consumidor 

Escola Montseny 
Escola bressol El Petit Montseny 
Font de Santa Anna 
Font de la plaça Dr. Rovira 
Font del carrer Barcelona 
Font del carrer Sant Antoni 
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Pt06 Programa de suport a les gestió de la salubritat de les piscines 
d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal 

Piscines municipals 

Pt09. Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Sorreres 
Infantils  

Escola Montseny 
Escola bressol El Petit Montseny 
Plaça Lluís Companys 

 
Segon.-  Autoritzar les despeses, dels programes que es detallen, en les aplicacions, vinculades si és 
el cas, del pressupost de l’any 2017.  
 
Programa Cost Partida 
Pt01. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions 
d’Alt Risc de Transmissió de Legionel·losi 

3 instal·lacions 
190,00€ x actuació 
570,00€ 

311 210_00 

Pt02. Programa de Suport a la Gestió i Control d’Instal·lacions de 
Baix Risc de Transmissió de Legionel·losi 

2 instal·lacions 
86,00€ x actuació 
172,00€ 

311 210_00 

Pt09. Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les 
Sorreres Infantils  

3 instal·lacions 
36,00€ x actuació 
108,00€ 

323 212_00_02 

 
Tercer.-  Realitzar els tràmits establerts i preparar la documentació necessària per a la sol·licitud de 
cadascun dels programes acordats. 
 
Quart.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
3.4 Modificació de la proposta d’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 
2016 d’adjudicació del contracte d’arrendament del local amb destinació de magatzem. 
 
Antecedents 
Per Junta de Govern de data 14 de novembre de 2016 es va aprovar l’adjudicació del contracte 
d’arrendament del local situat al carrer núm. 1 del polígon industrial de Can Guilleumes. 
 
Vist que en data 15 de desembre de 2016 RE núm. 3190 es va presentar per part de Cebarisa SL 
certificació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social. 
 
Vist l’informe d’alcaldia de data 3 de gener de 2017 en el que es modifica el preu del contracte, es fa  
necessari modificar la clàusula quarta referent al preu del contracte en els següents termes: 
 
“Dins dels primers sis mesos de contracte, el preu de l’arrendament serà de 250 euros més l’IVA 
mensuals, que correspon a un total de 302,50 euros, per les raons especificades en el primer 
paràgraf dels antecedents del present contracte. A partir del setè mes, el preu de l’arrendament serà 
de 125 euros més l’IVA mensuals, que correspon a un total de 151,25 euros. 
 
A partir de l’1 de gener de l’any 2018, el preu del present contracte privat d’arrendament serà de 
1.500 euros anuals, més l’IVA corresponent, que ascendeix a 315 euros, la qual cosa suposa un 
import total anual, IVA inclòs, de 1.815 euros, que s’abonarà a la propietat mitjançant transferència 
bancària de la quantitat esmentada en compte bancari a designar per aquesta, prèvia presentació de 
la factura per part de l’arrendador.” 
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
• Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
• Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les 

Entitats Locals. 
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• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 
• Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. 

__ 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  

_ 
Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula quarta del contracte d’arrendament del local situat al 
Carrer número 1 del polígon industrial de Can Guilleumes, referida als antecedents en els següents 
termes: 
 
“Dins dels primers sis mesos de contracte, el preu de l’arrendament serà de 250 euros més l’IVA 
mensuals, que correspon a un total de 302,50 euros, per les raons especificades en el primer 
paràgraf dels antecedents del present contracte. A partir del setè mes, el preu de l’arrendament serà 
de 125 euros més l’IVA mensuals, que correspon a un total de 151,25 euros. 
 
A partir de l’1 de gener de l’any 2018, el preu del present contracte privat d’arrendament serà de 
1.500 euros anuals, més l’IVA corresponent, que ascendeix a 315 euros, la qual cosa suposa un 
import total anual, IVA inclòs, de 1.815 euros, que s’abonarà a la propietat mitjançant transferència 
bancària de la quantitat esmentada en compte bancari a designar per aquesta, prèvia presentació de 
la factura per part de l’arrendador.” 
 
Segon .- Condicionar la signatura del contracte a la presentació de la conformitat amb el Plec de 
condicions i prescripcions tècniques._ 

 
Tercer.-  Notificar aquest acord a CEBARISA, SL, com adjudicatària del contracte. 

_ 
Quart .- Comprometre la despesa total del contracte, amb càrrec a la partida 133_202.00 del 
pressupost 2017 i partides equivalents en exercicis futurs, condicionant-ho a l’aprovació dels 
pressupostos amb la suficient consignació. 

_ 
Cinquè. - Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, d’acord amb allò disposat a 
l’article 154.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 

_ 
Sisè.-  Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu coneixement 
i efectes. 
 
Setè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 
4.1 Aprovació trienni FUNC_09 
 
Antecedents 
Havent rebut la sol·licitud de data 3 de gener de 2017, amb R.E. 9 del FUNC_09, demanant el 
reconeixement de l’augment del trienni corresponent per antiguitat al període del 22 de gener de 2014 
al 22 de gener de 2017. 
 
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.  
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Reconèixer el trienni corresponent al període comprès entre el 22 de gener de 2014 al 22 de 
gener de 2017 al FUNC_09, personal funcionari de l’Ajuntament de Breda.  
 
Segon.-  Augmentar la retribució bàsica de la persona interessada, 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 22 de gener de 2017. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
 
4.2 Convocatòria i bases per la selecció d’una plaç a d’operari de serveis com a personal 
laboral fix 
 
Antecedents 
Atès que és necessari la cobertura d’una plaça d’operari de serveis, Grup E, Nivell 11, com a personal 
laboral fix, prevista en la plantilla de l’Ajuntament de Breda i que actualment està ocupada de forma 
interina. Així mateix es considera necessària la constitució d’una Borsa de treball per a cobrir 
possibles incidències de personal de la seva categoria. 
 
Atès que per acord de Ple de 28 de novembre de 2016 s’aprova inicialment el pressupost municipal 
per 2017 i la Plantilla de personal, en la que hi ha dotació pressupostària adequada i suficient. 
L’aprovació definitiva del pressupost es va publicar en el BOPG el 31 de desembre de 2016. 
 
Atès que mitjançant decret núm. 259/2015 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 
� 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 Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
� Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 
� Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local. 
� El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
� L'article 177 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
� El Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i 

de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de 
l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març. 

� La Disposició Addicional Segona del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual 
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s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el 
procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració Local. 

� El Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2015, de 23 d'octubre. 

 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Aprovar les Bases per a la selecció d’una plaça d’Operari de Serveis com a personal laboral 
fix 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 la plaça abans referida d’acord amb la 
normativa aplicable. 

 
Tercer.-  Publicar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler 
d’edictes i al web de l’Ajuntament de Breda. L'anunci de la convocatòria sense el text íntegre de les 
bases es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 
 
Quart.-  Notificar el present acord a la persona que ocupa actualment aquesta plaça interinament. 
 
Cinquè.-  Facultar l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, 
aquesta acta.  
 
 
La secretària interventora     Vist i plau, 
          L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
Maite Pérez Vicente          Dídac Manresa Molins 
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