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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 5/2011 
Caràcter: Extraordinari 
Dia: 18 de juliol de 2011 
Hora inici: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 20:55 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde 
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora 
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor 
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora 
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor 
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor  
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor 
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora 
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor 
Sr. Josep Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor 
 
Secretari 
Sr. Marià Vilarnau i Massa, en comissió circumstancial. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Organització i funcionament (cartipàs municipal) 

1.1. Propostes d’acord sobre organització i funcionament 
1.1.1. Periodicitat de les sessions del Ple 
1.1.2. Constitució dels grups polítics i designació dels seus portaveus 
1.1.3. Coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenament 
de tinents d’alcalde i les delegacions que l’alcaldia estimi oportú conferir 
1.1.4. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, 
que siguin de la competència del Ple. 

1.2. Comissions informatives de caràcter permanent 
1.3. Nomenament de regidors/res com a representants de la corporació en 
organismes públics i/o privat 
1.4. Retribucions, indemnitzacions i dietes als regidors de la corporació.   

       Indemnitzacions a grups polítics.  
2. Delegació de competències del ple a la junta de govern municipal 
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Desenvolupament de la reunió 
 
L’alcalde inicia la sessió exposant els punts següents, inclosos a l’ordre del dia: 
 
 
1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (cartipàs municipal) 
 
 
1.1. Propostes d’acord sobre organització i funcionament 
 
D’acord amb el que regula l’article 38 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament 
d’organització, funcionament, i règim jurídic de les entitats locals (ROF) i l’article 23 del 
Reglament orgànic municipal (ROM), l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
 
1.1.1. Periodicitat de les sessions del Ple 
 
Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la 
periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb el que disposen  la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i el 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, el Ple i la Junta de Govern Local poden 
celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries 
del Ple amb una periodicitat trimestral, i les de la Junta de Govern Local amb una periodicitat 
quinzenal. 
 
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Establir les sessions ordinàries del Ple de la Corporació amb caràcter trimestral, 
facultant a l’alcalde per fer-ne la convocatòria el dia que resulti més escaient dins aquest 
període, i preferentment el tercer dilluns del primer mes de cada trimestre natural (gener, 
abril, juliol i octubre) a dos quarts de nou del vespre. 
 
Segon.- Constituir la Junta de Govern Local integrada per l’alcalde i 3 regidors, i establir que 
les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es convocaran amb caràcter setmanal. 
De conformitat amb els articles 112 i 113 del Decret 2568/1986 del Reglament d’organització 
i funcionament dels ens locals, les reunions de la junta de govern amb caràcter decisori es 
celebraran quinzenalment, de tal forma que les demés sessions que es celebrin tindran 
caràcter únicament deliberatiu, a excepció de les de caràcter extraordinari, que podran tenir 
caràcter decisori o deliberatiu, en funció de la convocatòria que efectiu l’Alcalde.  
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Tercer.- Facultar al senyor Alcalde, per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la 
Junta de Govern Local del mes d'agost, com a conseqüència del període de vacances, quan 
això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor de CiU i 
Tots x Breda i 5 abstencions d’ERC i Breda @XXI dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
1.1.2. Constitució dels grups polítics i designació dels seus portaveus 
 
Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a determinar els grups 
polítics que integren el ple i que han presentat la corresponent sol·licitud. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 50.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en relació als articles 23 i ss del RD 2568/1986, de 28 de  novembre, que 
preveuen la constitució de grups municipals en els ajuntaments de menys de 20.000 
habitants, si així ho acorda el ple.  
 
Es proposa sotmetre a la consideració del ple, per a la seva aprovació si escau, la proposta 
següent: 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Procedir a la creació i la constitució dels següents grups polítics i la designació dels 
seus portaveus: 
 
Grup Municipal CIU 
 
Queda constituït amb els següents regidors integrants: 
 
Jordi Iglesias i Salip 
Teresa Martorell i Julià 
Joan Miquel Terradas i Giol 
Judit Cortada i Esteve 
 
I s’han designat portaveu i suplent d’aquest grup, els següents regidors: 
Portaveu: Joan Miquel Terradas i Giol 
Suplent: Teresa Martorell i Julià 
 
 
Grup Municipal TOTS PER BREDA
 
Queda constituït amb els següents regidors integrants: 
Jaume Anglada i Sarsanach  
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Joan Antoni Frias Redondo 
I s’han designat portaveu i suplent d’aquest grup, els següents regidors: 
Portaveu:   Joan Antoni Frias i Redondo 
Suplent:  Jaume Anglada i Sarsanach 
 
 
Grup Municipal ERC-AM
 
Queda constituït amb els següents regidors integrants: 
Dídac Manresa Molins  
Andreu Pujol Mas  
Eva Andrés Masó  
Josep Amargant Argemí  
 
I s’han designat portaveu i suplents d’aquest grup, els següents regidors: 
Portaveu:         Dídac Manresa Molins  
Suplent:           Andreu Pujol Mas  
  
 
Grup Municipal Breda@XXI-PM 
 
Queda constituït amb el seu únic regidor i com a portaveu:  
Antoni Marin Acuña 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per 
dret formen la corporació. 
 
 
1.1.3. Coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenament de 
tinents d’alcalde i les delegacions que l’alcaldia estimi oportú conferir  
 
D’acord amb el que disposen els articles 38 i 43,5 del Real decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, segons els quals l’alcalde donarà compte al primer Ple que se celebri després de 
la sessió constitutiva de la corporació, de les resolucions que hagi dictat en matèria de 
nomenament de tinents d’alcalde, així com de les delegacions que efectuï. 
 
L’alcalde dóna compte al Ple de la Corporació del Decret núm. 187/2011, de 28 de juny de 
2011, redactat en els termes següents:  
 
“DECRET NÚM. 187/2011 
 
Assumpte: Nomenament de tinents d’alcalde i les delegacions de l’alcaldia.  
 
Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en 
particular pel que fa a la designació dels Tinents d'Alcalde. 
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Fonaments de dret 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 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, la designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui 
haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta 
de Govern Local. 
 
Aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 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, en concordança amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, ha procedit a la designació dels membres 
de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 
 
Resolc, 
 
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde els regidors següents: 
 
 1r. Tinent d’alcalde: Jaume Anglada Sarsanach 
 2na. Tinenta d’alcalde: Teresa Martorell Julià 
 3ra. Tinenta d’alcalde: Judit Cortada Esteve 

 
Al/les tinent/es d’alcalde, com a tals,  els correspon substituir a aquesta Alcaldia en la 
totalitat de les seves funcions i en els casos d’absència, malaltia o impediment que 
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions. 
 
Segon.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia tingui que absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent 
d'Alcalde o Tinentes d’Alcalde que hagin d'assumir les seves competències. 
 
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel 
Primer Tinent d'Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol de les altres Tinentes  d'Alcalde 
establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d'això a la 
resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental 
més d'un d'ell/es. 
 
Tercer.- Conferir als següents regidors les delegacions com a responsable de les àrees que 
s’especifiquen a continuació, ben entès que aquesta l’alcaldia es reserva les àrees d’Obres, 
Urbanisme i d’Hisenda. 
 
 1r. Tinent d’alcalde: Jaume Anglada Sarsanach: Esports, Serveis i Medi Ambient 
 2na. Tinenta d’alcalde: Teresa Martorell Julià: Cultura i Patrimoni, Ensenyament, 

Gent gran i Dona  
 3ra. Tinenta d’alcalde: Judit Cortada Esteve: Joventut, Festes i Participació ciutadana 
 Regidor: Joan Miquel Terradas Giol: Benestar i família, Salut i Governació 
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 Regidor: Joan Antoni Frias Redondo: Dinamització econòmica, Industria , Comerç i 
Turisme 
Quart.- Entendre que els nomenaments i delegacions conferides en aquesta resolució 
s’accepten pel regidor i regidores en qui recauen, si aquests en el termini de tres dies des de 
la notificació no manifesten expressament la seva disconformitat per escrit. 
 
Cinquè.- De la present resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, 
notificant-se, a més, personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la resolució 
 
 
1.1.4. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que 
siguin de la competència del Ple. 
 
Antecedents 
 
L’alcalde sotmet a la consideració del Ple de la corporació per a  la seva aprovació, si escau, 
la proposta redactada en els termes següents: 
 
PROPOSTA 
 
Nomenar com a representant de la Corporació en el Consell Escolar del Col·legi Públic 
Montseny: 
 
Titular:       Teresa Martorell i Julià 
Suplent:      Judit Cortada Esteve 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per 
dret formen la corporació. 
 
 
1.2. Comissions informatives de caràcter permanent 
 
Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 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, a la creació i composició de les Comissions Informatives de 
caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris 
de participació i control de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció 
actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica, correspon al Ple de 
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives 
d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a l'estructura de 
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l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte 
de tractar temes específics. 
 
Aquestes Comissions estaran integrades pels membres que designin els diferents Grups 
Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 
Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi. 
 
Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 
 
1) Comissió Especial de comptes 
2) Comissió Informativa de Política Municipal  
 
Segon.- Les Comissions Informatives estaran integrades pels membres següents: 
 
1) Comissió Especial de comptes 
 
- PRESIDENT:  L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 
- VOCALS: 
 
• Per CiU: 
Titular: Teresa Martorell 
Suplent: Judit Cortada 
• Per Tots per Breda 
Titular: Joan Antoni Frias 
Suplent: Jaume Anglada 
 
• Per ERC-Breda 
Titular: Dídac Manresa Molins  
Suplent: Andreu Pujol Mas  
 
• Per Breda@XXI-PM 
Titular: Antoni Marin Acuña 
 
- SECRETARI: La Secretària de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
 
2) Comissió Informativa de Política Municipal 
 
- PRESIDENT:  L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 
- VOCALS: 
 
• Per CiU.: 
Titular: Joan Miquel Terradas 
Suplent: Judit Cortada 
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• Per Tots per Breda 
Titular: Jaume Anglada 
Suplent: Joan Antoni Frias 
• Per ERC-Breda 
Titular: Dídac Manresa Molins  
Suplent: Andreu Pujol Mas  
 
• Per Breda@XXI-PM 
Titular: Antoni Marin Acuña 
 
- SECRETARI: La Secretària de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
Tercer.- Aquestes Comissions, a excepció de l'Especial de Comptes, celebraran reunions 
ordinàries de caràcter trimestral.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per 
dret formen la corporació. 
 
 
1.3. Nomenament de regidors/res com a representants de la corporació en organismes 
públics i/o privats que l’alcaldia estimi oportú conferir 
 
L’alcalde sotmet a la consideració del Ple la ratificació, i en el seu cas aprovació, del Decret 
de l’alcalde núm. 188/2011, del dia 28 de juny de 2011, respecte el nomenament de 
regidors/res com a representants de la corporació en organismes públics i/o privats, redactat 
en els termes següents: 
 
“DECRET NÚM. 188/2011 
 
Nomenaments de regidors/res com a representants de la corporació en organismes  
públics i/o privats 
 
Antecedents 
 
És necessari designar els representants de la corporació en els organismes públics i/o 
privats dels que l’Ajuntament de Breda forma part. 
 
Resolució 
 
Primer.- Proposar el nomenament dels regidors que es diran per representar la corporació 
en els organismes següents: 
 
- Agenda 21 Comarcal 
Titular:       Jaume Anglada i Sarsanach 
Suplent:     Joan Miquel Terradas i Giol 
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- Patronat Acolliment Animals de Companyia 
Titular:       Jaume Anglada i Sarsanach 
Suplent      Joan Miquel Terradas i Giol 
 
- Associació Turisme Comarca de l’Aigua 
Titular:       Joan Antoni Frias 
Suplent:     Judit Cortada Esteve 
 
- Consorci Medi Ambiental 
Titular:       Jaume Anglada i Sarsanach 
Suplent:     Joan Miquel Terradas i Giol 
 
-CILMA 
Titular:       Jordi Iglesias Salip 
Suplent:     Jaume Anglada i Sarsanach 
 
- Consell Consultiu del Parc Natural del Montseny 
Titular:       Jaume Anglada i Sarsanach 
Suplent:     Joan Miquel Terradas i Giol 
 
- Patronat Castell de Montsoriu 
Titular:       Teresa Martorell i Julià 
Suplent:     Joan Antoni Frias Redondo 
 
- Juntes de Compensació i altres organismes urbanístics 
Titular:       Jordi Iglesias Salip 
Suplent:     Teresa Martorell Julià 
 
- Asociación Espanyola de Ciudades de la Ceràmica  
Titular:       Joan Antoni Frias Redondo 
Suplent:     Teresa Martorell i Julià 
 
Segon.- Trametre la certificació d’aquests nomenaments a les entitats i organismes 
corresponent pel seu coneixement i efectes, una vegada ratificats pel Ple de la corporació. 
 
Tercer.- Sotmetre aquesta proposta a la ratificació i en el seu cas aprovació per la 
corporació, en el primer Ple que es porti a terme.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor de CiU i 
Tots x Breda i 5 abstencions d’ERC i Breda @XXI dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
1.4. Retribucions, indemnitzacions i dietes als regidors de la corporació.  
Indemnitzacions a grups polítics. 
 
Antecedents 
                                      
L’article 166.1 del Decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, regula el dret dels membres de les corporacions 
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locals a percebre retribucions per a l’exercici del càrrec quan aquest es porta a terme en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, amb l’obligació de ser donats d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social, havent d’assumir les corporacions el pagament de les quotes 
empresarials. En l’apartat 2 d’aquest mateix article es reconeix als membres de les 
corporacions el dret a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que acordi el ple 
de la corporació, 
 
L’article 166.2 del Decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de regim local de Catalunya, regula el dret dels membres de les corporacions 
locals a percebre indemnitzacions per l’exercici del càrrec, en la quantia i les condicions que 
acordi el Ple de la corporació  
 
L’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora la les bases de règim local,  regula el 
procediment per assignar als Grups polítics que formen la corporació una dotació econòmica 
per dur a terme la seva actuació corporativa. 
 
El President sotmet a la consideració del Ple de la corporació, per a la seva aprovació si 
escau, la proposta següent: 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Acordar la dedicació exclusiva de l’alcalde, senyor Jordi Iglesias i Salip amb règim 
laboral especial i alta a la Seguretat Social, amb una retribució de 34.700 € bruts anuals. 
 
Segon.- Acordar les Indemnitzacions i dietes següents: 
 
1.- Per assistència efectiva dels regidors: 
-  Comissió informativa i Ple   70 € 
-  Ple                                       50 € 
- Juntes de Govern Local 225 €   
   
 
2.- Per  assistència a reunions d’òrgans col·legiats, fora del municipi, en representació e la 
corporació: 100 €  
 
3.- Per desplaçaments: 
a) 0,24 €/km. quan s’utilitzi vehicle propi (el desplaçament es comptarà des del municipi) 
b) els desplaçaments efectuats en transport públic, s’abonaran prèvia presentació de tiquets 
i comprovants de la despesa a l’Àrea d’Intervenció Tresoreria de la corporació.  
 
4.- Per dietes: 
- Dinar,            18 € 
- Sopar,           18 € 
- Allotjament    43 € 
 
Tercer.-. Aprovar les compensacions econòmiques següents: 
 
Per cada grup polític representat a la corporació 180 € anuals 
Per cada regidor 180 € anuals 
 

  
10



  

Ajuntament de 
Breda 

 

 

Quart.- Aquestes quantitats s’ingressaran a nom dels grups municipals, a l’entitat bancària 
que assenyalin els respectius portaveus. 
 
 
El Sr. Dídac Manresa diu que es podria ajustar més els sou de l’alcalde i que es podria 
reduir el que es cobra per dietes, desplaçaments i reunions, i que no saben la dedicació dels 
regidors. També que no considera oportú el 100,-€ per reunions fora del municipi. 
 
L’alcalde li contesta que el sou de l’alcalde és per dedicació exclusiva i que no cobra per 
assistències. La dedicació dels regidors és la necessària per desenvolupar les seves 
tasques i justifica el motiu de l’import de les dietes i desplaçaments i que no se’n fa cap 
abús. Referent als 100,-€ li aclareix que en tota la legislatura passada no es va cobrar ma i 
que es posa per tenir-ho regulat. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor de CiU i 
Tots x Breda, 4 vots en contra d’ERC i 1 abstenció de Breda@XXI, dels 11 regidors presents 
i que per dret formen la Corporació. 
 
 
2- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN MUNICIPAL 
 
Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig de 2011, i amb l'objecte de 
dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia considera 
necessari, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament l'article 23 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 52 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, procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de 
matèries, la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, en favor de la Junta 
de Govern Local. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s'ha fet referència, el Ple de 
l'Ajuntament pot delegar l'exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de Govern 
Local o de l’Alcalde, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 
23.2.b) de la Llei Reguladora  de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, 52.4 
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 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en els 
quals es regulen les competències plenàries que tenen caràcter indelegable. 
 
Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a continuació 
es relacionen: 
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Ajuntament de 
Breda 

 

 

 
a) En matèria de contractació i patrimoni 
 
En relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de concessions de qualsevol 
naturalesa, la competència originària de la qual correspongui al Ple de la Corporació: 
 
1. Contractacions de tota naturalesa la quantitat dels quals excedeixi de 6.000.000  euros, 
quan tinguin una duració superior a 4 anys o comportin una despesa per a l’Ajuntament que 
es trobi compresa dins dels límits de l’article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. Concessions de caràcter plurianual la quantia de les quals excedeixi del 10% dels 
recursos ordinaris del Pressupost, quan tinguin una duració superior a 4 anys o, sempre que 
comportin despesa per a l’Ajuntament, quan es trobin compresos dins dels límits de l’article 
174 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 
4. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i 
els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i 
salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple. 
 
5. Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el 
seu valor excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost però no sigui superior al 
20% d’aquest. 
 
6. Aprovar les permutes de béns immobles la quantia de les quals no excedeixi del 20% 
dels recursos ordinaris del Pressupost. 
 
7. Adquisició de bens i drets quan el seu valor sigui superior al 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del Pressupost o a 3.000.000,00 euros. 
 
8. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens  onerosos.  
 
9. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns. 
 
 
b) En matèria de població 
 
1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants i resoldre les reclamacions 
que s’interposin en relació amb ell. 
 
 
c) En matèria de personal 
 
1. Acordar la superació dels límits retributius a que fa referència l’article 327.2 del 
Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya. 
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Ajuntament de 
Breda 

 

 

2. Rehabilitar als funcionaris de la Corporació. 
 
3. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o 
d’assessorament per a supòsits concrets. 
 
4. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a que fa referència 
l’article 301 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. 
 
5. Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del personal propi, a l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 
 
6. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre 
compatibilitats. 
 
 
d) En matèria de planificació, economia i hisenda 
 
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Comissió de Govern per a cada 
exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
3. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi 
que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 
 
4. Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i 
pressupostària de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i societats mercantil d’ell 
dependents. 
 
5. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
6. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la inherent a la presa de 
raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors. 
 
7. Resoldre les discrepàncies que es produeixin en relació a objeccions de la funció 
interventora, d’acord amb el que estableix l’article 217.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
en els supòsits següents: 
 
a. Quan es basin en insuficiència o inadequació de crèdit. 
 
b. Quan es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de la 
seva competència per delegació del Ple. 
 
8. Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics. 
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9. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici dels actes dictats en via de gestió 
tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert als articles 153 i 154 de la Llei 
General Tributària. 
 
10. La concertació de les operacions de crèdit quan la quantia acumulada de les quals, en 
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de 
les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en 
cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això 
de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
e) En matèria processal 
 
1. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici, dels actes administratius dictats 
per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per la Junta 
de Govern Local. 
 
2. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per l’Alcalde, 
directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per la Junta de Govern 
Local. 
 
3. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, 
afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres 
Administracions o particulars. 
 
4. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de 
competència plenària. 
 
5. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions 
administratives i judicials. 
 
6. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol 
naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern en ús de les 
atribucions delegades en virtut d’aquest acord. 
 
 
f) En matèria de relacions interadministratives i de foment 
 
1. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així 
com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a 
càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, considera de caràcter 
indelegable. 
 
 
Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local en els 
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap 
altre òrgan. 
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Ajuntament de 
Breda 

 

 

En el text dels acords adoptats per la Comissió de Govern en virtut d'aquesta delegació, 
s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del 
text següent: 
"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir 
lloc el dia ........................" 
 
Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb l’article 51.2 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l'adopció 
d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació pel Ple. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
La Sra. Eva Andrés diu que estan disconformes amb la proposta ja que deslegitima el Ple. 
Proposen fer més plens per fer més participativa la política municipal. 
 
L’alcalde li contesta que la majoria de delegacions són de tràmit i que es podran celebrar 
plens extraordinaris sempre que siguin necessaris i que el Ple no és l’única via per particiap 
en la política municipal. 
 
El Sr. Antoni Marín diu que votarà en contra perquè considera que hi ha delegacions que si 
que tenen un caràcter pràctic però d’altres que són prou importants com per no ser 
delegades. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor de CiU i 
Tots x Breda i 5 vots en contra d’ERC i Breda@XXI, dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el 
secretari en comissió circumstancial de la Corporació, en dono fe.  
 
L’Alcalde,      El secretari en comissió circumstancial 
Jordi Iglesias i Salip     Marià Vilarnau Masa 
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