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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  6/2015 
Caràcter:  Extraordinari 
Dia:  25 de juny de 2015 
Hora inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament : 20:55 hores 
Lloc:  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU) 
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU) 
Sr. Jaume Anglada Sarsanach (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu) 
 
Secretària 
 
Sra. Maite Pérez Vicente, secretària. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de constitució de la corporació 
municipal. 

2. Aprovació, si s’escau, de la fixació del dia, l’hora i la periodicitat de les sessions ordinàries de 
Ple. 

3. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals. 
4. Aprovació, si s’escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents. 
5. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants de la Corporació en diversos òrgans 

col·legiats. 
6. Presa de coneixement de les resolucions dictades per l’Alcaldia en matèria de nomenament 

de tresorer de l’Ajuntament, tinents d’alcalde i delegacions conferides a diversos regidors i 
regidores. 

7. Aprovació, si s’escau, del règim de dedicació de l’alcalde i fixació de les seves retribucions, 
així com de les quantitats a percebre en concepte d’indemnitzacions i assistències i 
assignació econòmica als grups municipals.  

8. Aprovació, si s’escau, de diverses delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern Local. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
L’alcalde inicia la sessió exposant els punts següents, inclosos a l’ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió de constitució de la Corporació 

Municipal. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a l’acta 
del ple de constitució de la nova Corporació municipal que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015, 
l’esborrany de la qual s’ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors.  
 
Per part del Sr. Montero es fa constar una errada en l’acta que prèviament s’havia tramès als 
regidors. 
 
El Sr. Alcalde comenta que aquesta errada ja s’ha esmenat a l’acta que es proposa aprovar.  
 
Un cop aclarit aquest aspecte, per unanimitat dels 11 regidors presents, s’acorda l’aprovació de la 
referida acta. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la fixació del dia, l’ hora i la periodicitat de les sessions ordinàries 

de Ple. 
 
Antecedents 
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). 
 
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 l’article 23.1 del ROM de Breda, l’article 46.2 de la Llei 7/1985, 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 pot celebrar 
sessions ordinàries i extraordinàries i celebrarà una sessió ordinària, havent de celebrar-se les 
sessions ordinàries, com a mínim, amb una periodicitat trimestral. 
 
D’acord amb l’article 46.1 del ROM, la JGL celebrarà sessió ordinària, com a mínim cada mes. 
L’article 49 del ROM disposa que en tot allò no previst en el ROM, s’aplicaran les normes que, sobre 
funcionament de la JGL, estableixi el Ple o la pròpia JGL. 
 
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 bimensual, facultant a 
l’alcalde per fer-ne la convocatòria el dia que resulti més escaient dins aquest període, i preferentment 
el tercer dilluns cada dos mesos (gener, març,maig, juliol, setembre i novembre) 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 
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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 efectuï l’Alcalde.  
 
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. 
 
El Sr. Montero posa de manifest que des del seu grup proposaven fer Ple un cop al mes per tal de 
que tots els assumptes passin pel Ple i per evitar la constitució d’una Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la JGL és de creació potestativa en els municipis de menys de 5.000 
habitants, no obstant per tema de celeritat i eficiència en l’aprovació de determinats assumptes que 
comporten un termini és més operatiu fer-ho per JGL que per Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables dels regidors 
d’ERC, CIU i Tots per Breda i un vot en contra de la CUP. 
 
  
3. Presa de coneixement de la constitució dels grup s polítics municipals. 
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el pasta 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament el dia 13 
de juny de 2015. 
D’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, es fa necessària la creació i 
determinació de la composició dels nous grups polítics municipals. 
 
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 23.1 i 24 del Reglament d’Organització, 
funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i 16 i 17 del Reglament Orgànic Municipal, els 
regidors de les diferents candidatures s’han de constituir en grups polítics.  
 
De la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se n’ha de donar 
compte al Ple municipal en la primera sessió que celebri. 
 
En conseqüència, el Ple PREN CONEIXEMENT de la constitució dels grups polítics municipals, dels 
seus integrants i dels seus portaveus, tal i com es relacionen a continuació: 
 
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya:  
 

Integrants: 
  Sr. Dídac Manresa Molins 
  Sr. Andreu Pujol Mas 
  Sra. Eva Andrés Masó 
  Sr. Josep Amargant Argemí 
  Sra. Núria Marés de las Heras 
  Sr. Samuel Torres Torrent 
 

Portaveus: 
  Titular: Sr. Andreu Pujol Mas 
  Suplent: Sra. Eva Andrés Masó 
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Grup municipal Convergència i Unió:  
 

Integrants: 
  Sra. Judit Cortada Esteve 
  Sra. Teresa Martorell Julià 
 

Portaveus: 
  Titular: Sra. Judit Cortada Esteve 
  Suplent: Sra. Teresa Martorell Julià 
 
 
Grup municipal Tots per Breda (IdSELVA)  
 

Integrants: 
  Sr. Jaume Anglada Sarsanach 
  Sr. Joan Antoni Frias Redondo 
 

Portaveus: 
  Titular: Sr. Joan Antoni Frias Redondo 
  Suplent: Sr. Jaume Anglada Sarsanach 
 
 
Grup municipal de la Candidatura Unitat Popular:  
 
 Integrants: 
  Sr. Oscar Montero Martorell 
 Portaveu: 
  Sr. Oscar Montero Martorell 
 
El Ple PREN CONEIXEMENT de la constitució dels grups polítics municipals. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la creació i composici ó de les Comissions Informatives 

Permanents. 
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 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 l'àmbit 
competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes 
específics. 
 
D’acord amb l’article 58 i 62 del Reglament Orgànic Municipal, la Comissió Especial de Comptes i la 
Comissió Informativa de Política Municipal, estaran integrades de forma que la s’acomodi a la 
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la Corporació. 
 
Les designacions hauran de ser comunicades a l’alcalde, qui en donarà compte al Ple municipal. 
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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  
 
Aquestes Comissions estaran representades per un membre de cada grup polític municipal, aplicant-
se el sistema de vot ponderat segons el següent barem: 

- ERC.................................................. 6 vots 
- CIU................................................... 2 vots 
- Tots per Breda................................... 2 vots 
- CUP.................................................. 1 vot 

 
Segon.-  Les Comissions Informatives estaran integrades pels membres següents: 
 
1) Comissió Especial de comptes 
 
- PRESIDENT:  L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 
- VOCALS : 
 
Grup  Membres titulars  Membres suplents  
ERC Samuel Torres i Torrent Núria Marès i de las Heras 
CIU Teresa Martorell i Julià Judit Cortada i Esteve 
Tots per Breda Joan Antoni Frias Redondo Jaume Anglada Sarsanach 
CUP Oscar Montero Martorell - 
 
- 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 : 
 
Grup  Membres titulars  Membres suplents  
ERC Andreu Pujol Mas Josep Amargant Argemí 
CIU Judit Cortada i Esteve Teresa Martorell i Julià 
Tots per Breda Jaume Anglada Sarsanach Joan Antoni Frias Redondo 
CUP Oscar Montero Martorell - 
 
- SECRETARI: El/la Secretari/a de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
Tercer.-  Aquestes Comissions, a excepció de l'Especial de Comptes, celebraran reunions ordinàries 
de caràcter bimensual.  
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
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5. Aprovació, si s’escau, del nomenament de represe ntants de la Corporació en diversos 
òrgans col·legiats. 

 
Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir a designar els representants de l’Ajuntament de Breda en diferents òrgans 
col·legiats. 
 
Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent: 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Nomenar representants d’aquesta Corporació en els òrgans col·legiats que s’indiquen, a les 
persones que a continuació s’expressen: 
 
ÒRGAN/ENTITAT TITULAR SUPLENT 
AGENDA 21 COMARCAL Josep Amargant Argemí Samuel Torres Torrent 
PATRONAT ACOLLIMENT ANIMALS DE 
COMPANYIA 

Josep Amargant Argemí Andreu Pujol Mas 

ASSOCIACIÓ TURISME COMARCA DE 
L’AIGUA 

Samuel Torres Torrent Andreu Pujol Mas 

CONSORCI MEDI AMBIENT Josep Amargant Argemí Núria Marès i de las Heras 
CILMA Josep Amargant Argemí Núria Marès i de las Heras 
CONSELL CONSULTIU PARC NATURAL 
DEL MONTSENY 

Samuel Torres Torrent Andreu Pujol Mas 

PATRONAT CASTELL DE MONTSORIU Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 
JUNTES DE COMPENSACIÓ I ALTRES 
ORGANISMES URBANÍSTICS 

Dídac Manresa Molins Samuel Torres Torrent 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE 
CIUDADES DE LA CERÁMICA 

Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

CONSELL ESCOLAR ESCOLA 
MONTSENY 

Andreu Pujol Mas Eva Andrés Masó 

JUNTA GENERAL DE SUMAR Núria Marès i de las Heras Samuel Torres Torrent 
PATRONAT FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX 
MONTSENY 

Núria Marès i de las Heras Samuel Torres Torrent 

PATRONAT FUNDACIÓ PRIVADA 
ORQUESTRA JOVE DE LA SELVA 

Eva Andrés Masó Andreu Pujol Mas 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 
CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT 

Samuel Torres Torrent Núria Marès i de las Heras 

GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL 
GIRONÈS-PLA DE L’ESTANY, SELVA 
INTERIOR 

Samuel Torres Torrent Núria Marès i de las Heras 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ Dídac Manresa Molins , 
Alcalde de Breda 
Josep Amargant Argemí, 
regidor 
Andreu Pujol Mas, regidor 
Vicenç Moya Torrebadell, 
arquitecte tècnic municipal 
Maite Pérez Vicente, 
secretària interventora 

 

COMISSIÓ D’AGERMANAMENT AMB 
BREDA DI PIAVE 

Andreu Pujol Mas Josep Amargant Argemí 
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Segon.- Trametre la certificació d’aquests nomenaments a les entitats i organismes corresponents 
per al seu coneixement i efectes. 
 
La Sra. Cortada comenta que el moment de la consulta de l’expedient hi havia algun nomenament 
que estava buit i pregunta si estava encara pendent de decidir. 
El Sr. Alcalde respon que si, que en aquell moment encara ho tenien pendent de decidir, demana 
disculpes al respecte i comenta que ara ja està tot. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC i Tots per 
Breda i 3 abstencions de CIU i la CUP. 
 
 
6. Presa de coneixement de les resolucions dictades  per l’Alcaldia en matèria de 

nomenament de tresorer de l’Ajuntament, tinents d’a lcalde i delegacions conferides a 
diversos regidors i regidores. 

 
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 dels Decrets núm. 242/2015 i 243/2015 de 17 de juny 
de 2015, redactats, en extracte, en els termes següents:  
 
“ Decret d'Alcaldia núm. 242/2015 
 
Nomenament de Tinents/es d’alcalde i les delegacion s de l’Alcaldia 
 
(...) 
 
Resolc, 
 
Primer .- Nomenar tinents d’alcalde els regidors següents: 
 
� 1r. Tinent d’alcalde: Andreu Pujol i Mas 
� 2na. Tinenta d’alcalde: Eva Andrés i Masó 
� 3r. Tinent d’alcalde: Josep Amargant i Argemí 

 
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 als Tinents d'alcalde o la 
Tinenta 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 dels altres Tinents 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'ells. 
 
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. 
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� 1r. Tinent d’alcalde:  

Andreu Pujol Mas: Cultura, Patrimoni, Educació i Comunicació 
� 2na. Tinenta d’alcalde:  

Eva Andrés Masó: Esports, Joventut, Participació Ciutadana i Entitats, Noves tecnologies. 
� 3r. Tinent d’alcalde: 

Josep Amargant Argemí: Manteniment i Serveis, Governació i Medi Ambient. 
� Regidora: Núria Marès de las Heras: Benestar Social, Festes, Igualtat i Gent Gran. 
� Regidor: Samuel Torres Torrent: Turisme, Indústria, Comerç i Salut. 

 
Quart.-  Entendre que els nomenaments i delegacions conferides en aquesta resolució s’accepten 
pels regidors 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.” 
 
“Decret d'Alcaldia núm. 243/2015 
 
Nomenament de tresorer/a de l’Ajuntament 
 
(…) 
 
Resolc, 
 
Primer.-  Nomenar com a tresorera de l’Ajuntament de Breda la Sra. Magdalena Martínez Parra, amb 
DNI número ....786-Z, funcionària administrativa de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes de 
general coneixement. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Departament de Comptabilitat de l’Ajuntament.  
 
Quart .- Notificar aquesta resolució a l’interessada. 
 
Cinquè.-  Donar compte de la present resolució al Ple en la propera sessió que es celebri.” 
 
El Ple PREN CONEIXEMENT de les resolucions 242/2015 i 243/2015 dictades per l’Alcaldia en data 
17 de juny de 2015. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, del règim de dedicació de  l’alcalde i fixació de les seves 

retribucions, així com de les quantitats a percebre  en concepte d’indemnitzacions i 
assistències i assignació econòmica als grups munic ipals. 

 
Antecedents                          
L’article 166.1 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, regula el dret dels membres de les corporacions 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. 
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L’article 166.2 del Decret legislatiu 2/2003, 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 7/1985, 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 Dídac Manresa Molins amb règim laboral 
especial i alta a la Seguretat Social, amb una retribució de 29.039,22 € bruts anuals. 
 
Segon. - Acordar les Indemnitzacions i dietes següents: 
 
1.- Per assistència efectiva dels regidors a òrgans col·legiats: 
-  Comissió informativa i Ple   50 € 
-  Ple                                         35 € 
- Juntes de Govern Local 200 €  
 
2.- Els regidors que assisteixin a les sessions públiques de la Junta de Govern Local per tractament 
d’assumptes delegats del Ple no rebran cap percepció econòmica per aquest concepte. Només serà 
retribuïda la part de les sessions de la Junta de Govern en la qual es tractin els assumptes delegats 
d’alcaldia. 
   
3.- Per assistència a reunions d’òrgans col·legiats, fora del municipi, en representació e la corporació: 
50 €  
 
4.- 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.  
 
5.- Per dietes: 
- Dinar,            12 € 
- Sopar,           12 € 
- Allotjament    43 € 
 
Tercer.- . Aprovar les compensacions econòmiques següents: 
 
Per cada grup polític representat a la corporació 150 € anuals 
Per cada regidor 150 € anuals 
 
Quart.- Aquestes quantitats s’ingressaran a nom dels grups municipals, a l’entitat bancària que 
assenyalin els respectius portaveus. 
 
El Sr. Frias comenta que la retribució de l’alcalde suposa una disminució de 5.600 euros que suposa 
un percentatge d’un 0.18% sobre el pressupost 2015. Pel que fa a les dietes dels regidors no en faran 
cap valoració fins que no es demostri la reducció en la partida de dietes a càrrecs electes del 
pressupost 2016. Entenen que hi pot haver un joc que es podria qualificar una mica de populista ja 
que si bé es baixen els imports de les dietes per assistència a plens i JGL, es fan més plens i s’hauria 
de mirar com quedaria el global a final d’any. És per aquest motiu que el grup municipal de Tots per 
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Breda s’abstindrà en aquesta votació. Comenta que ja tindran temps de valorar els sous dels regidors 
i també la seva dedicació més endavant. També puntualitza que si bé el Ple del 2011 va regular les 
assistències de regidors a reunions fora del municipi, aquestes dietes mai no es van cobrar. Mai es 
van presentar despeses per aquest concepte. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que és evident que es podrien no haver cobrat, però el que fixava el Ple del 
cartipàs al 2011 era de 100 euros per assistència a reunions d’òrgans col·legiats fora del municipi, i 
en aquets sentit l’actual equip de govern proposa rebaixar-ho a 50 euros. En referència al sou de 
l’Alcalde, que es proposa rebaixar en 5.600 euros aproximadament, el Sr. Alcalde comenta que de 
números en poden fer tots, però que en tot cas es produeix un canvi a dedicació exclusiva i jornada 
completa i una rebaixa del sou. 
 
El Sr. Pujol com a portaveu del grup municipal d’ERC posa de manifest que, tal i com es venia fent 
fins ara, les dietes que perceben els membres del grup en concepte d’assistència a plens i a comissió 
informativa les aporten a la secció local i per tant, a títol personal només perceben les dietes 
derivades d’assistència a JGL.  
 
La Sra. Cortada, coma portaveu del grup de CIU, manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que volen 
fer una valoració dels sous en funció de la gestió que es vagi portant. 
 
El Sr. Montero aclareix que si que veu clar que s’ha rebaixat el sou de l’Alcalde, però no li queda clar 
la retribució de la resta de regidors de l’equip de govern. 
 
El Sr. Pujol aclareix que la retribució que percebran els regidors en concepte de dietes serà de 800 
euros mensuals per assistència a les JGL. Pel que fa a les dietes per assistència a plens i comissions 
informatives, aquestes les donaran a la secció local del partit d’ERC. Entén que això no suposa cap 
conseqüència per l’Ajuntament en si. Per tant, aclareix que en un mes en que hi hagi ple, un regidor 
pot cobrar 850 euros en el cas que assisteixi a 4 JGL, 1 Comissió informativa i 1 ple. 
 
El Sr. Montero comenta que votarà en contra, ja que, per coherència, com que no creu en la 
necessitat de JGL, votarà en contra també d’aquesta proposta. 
 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC, un vot en 
contra de la CUP i 4 abstencions de Tots per Breda i CIU. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de diverses delegacions d el Ple a favor de la Junta de Govern Local. 
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat 24 de maig de 2015, i amb l’objecte de dotar d’una 
major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal. Els articles 22 i 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de bases de règim local, estableixen aquelles competències que poden ser delegades del 
Ple a l’alcaldia i a 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 22.4 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. 
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Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si escau, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
Primer.-  Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a continuació es 
relacionen: 
 
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. 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. 
2. 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. 

 
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. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o 

d’assessorament per a supòsits concrets. 
2. Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del personal propi, a l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya. 
3. 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 Junta 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. Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics. 
5. 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. 

 
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. 
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f) En matèria de relacions interadministratives i d e 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. 

 
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. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que en un primer moment el que pretenia el grup municipal d’ERC quan va 
entrar al govern era deixar el major nombre de competències al Ple i deixar a la JGL bàsicament amb 
les competències que es deleguessin des d’alcaldia. No obstant, la realitat a vegades marca que no 
tot el que es voldria delegar es pot delegar simplement per qüestions de practicitat. És a dir, si en un 
moment determinat hi ha una subvenció que ve lligada a una data concreta i s’ha de fer un Ple 
extraordinari només per a aquesta operació, no es considera convenient ni pràctic fer plens 
extraordinaris cada tres setmanes pel sol fet de que sorgeixi un punt o un altre que requereixi 
d’aprovació immediata. Hi ha competències, per tant, que s’han delegat a la JGL per simples 
qüestions de practicitat i funcionalitat a nivell de govern. No obstant això, s’ha reduït 
considerablement el nombre de competències delegades del Ple a la JGL des del cartipàs del 2011. 
La voluntat del nou equip de govern és deixar al Ple amb el màxim de competències i només delegar-
ne aquelles que per practicitat sigui més adient delegar a la JGL. 
 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC, Tots per 
Breda i CIU i 1 vot en contra de la CUP. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria de la 
Corporació, en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,      La Secretaria  
 
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins      Maite Pérez Vicente  


