
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 26 DE JUNY DE 2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000008  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 26 de juny de 2019 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 21:17 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Han excusat la seva absència: 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari 

 
Desenvolupament de la sessió: 

Un cop comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar el Ple, l’Alcalde obre la 

sessió i es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

L’Alcalde excusa l’absència de la regidora Sra. Elisabet Vilamala per motius de baixa mèdica.  

1.0.- Aprovació de l'acta anterior 

Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la sessió de constitució i elecció de l’Alcalde 
celebrada en data 15 de juny de 2019, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC.  
 
Resultat: l’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents (Dídac Manresa Molins, Andreu 
Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, 
Samuel Torres Torrent, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 

 
2.0.- Constitució de grups polítics municipals i nomenament de portaveus mandat 2019-2023 
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament el dia 15 
de juny de 2019 i 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 i els seus 
portaveus.  
 
Concretament el Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que els regidors es constituiran en 
grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que s’estableixen en el ROM. 
 
No podran constituir grups separats els regidors elegits en una mateixa llista electoral.  
 
Inicialment, formen part d’un grup polític els regidors electes per una mateixa llista electoral.  
 
 



 

 

Els regidors que abandonin el grup format per la candidatura en la qual van concórrer a les eleccions 
quedaran en la condició de regidors no adscrits, i es podran integrar al grup mixt si ho consideren 
oportú. 
 
La llista que només hagi obtingut un regidor, tindrà, a efectes consistorials, la consideració de grup 
polític municipal. 
 
Els grups polítics es constitueixen mitjançant un escrit dirigit a l’alcalde, i signat per tot els seus 
integrants, dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació, i del qual se’n donarà 
compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
En aquest escrit, cada grup assenyala la seva denominació i nomena el seu portaveu i si s’escau, els 
suplents. La denominació dels grups no podrà diferir substancialment de la denominació de la llista 
electoral corresponent. Els casos de conflicte en la denominació dels grups seran resolts pel Ple 
municipal, que optarà, com a criteri principal, per la denominació de la llista electoral. 
 
En la mesura del possible, l'Ajuntament posarà a la disposició dels grups polítics els mitjans materials 
necessaris pel desenvolupament de les seves funcions. 
 
Els diferents grups polítics podran fer ús dels locals municipals per a celebrar reunions o sessions de 
treball amb les associacions i entitats ciutadanes. L’alcalde, o el regidor en qui delegui, establirà el 
règim concret d’utilització de locals municipals, sense que puguin coincidir amb sessions del Ple o de 
la Junta de Govern. 
 
Els portaveus tenen la funció de representar el seu grup en les qüestions d’ordre i funcionament del 
Ple i dels altres òrgans col·legiats, així com expressar la posició oficial del grup en els assumptes 
sotmesos al Ple, sense perjudici que deleguin la paraula en altres membres del grup. 
 
El nomenament i cessament del portaveu i dels seus suplents serà decidit pel propi grup polític. 
 
Els regidors electes de la corporació han presentat l’escrit de constitució del grup polític municipal i la 
designació del seu portaveu.   
 
Legislació aplicable 
Article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya 
Articles 16 i 17 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Per tot el que s’ha exposat, es sotmet a la consideració del Ple els següents acords: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants i 
dels seus portaveus, tal i com es relacionen a continuació: 
 
-  Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM): 

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 
  Sra. Rosa Prat Sala  
  Sra. Elisabet Vilamala Soler 

Portaveus: 
  Titular: Sr. Andreu Pujol Mas 
  Suplent: Sra. Eva Andrés Masó 
 
-  Grup municipal de Junts per Catalunya – Breda (JUNTSxCat – Breda): 

Integrant:  Sra. Judit Cortada Esteve   
Portaveu:   Sra. Judit Cortada Esteve 
 

 



 

 

- Grup municipal de la Candidatura Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT): 
 Integrant:  Sr. Aleix Reche Martí 
 Portaveu:  Sr. Aleix Reche Martí 
 
 
- Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-  Candidatura de Progrés (PSC-CP): 

Integrant:  Sr. Juan Antonio Marín Acuña  
Portaveu:  Sr. Juan Antonio Marín Acuña 

 
Segon.-  Fer públics els presents acords al Portal de Transparència.  
 
Resultat: el Ple se’n dona per assabentat 
 
3.0.- Donar compte de Decrets d'Alcaldia 
 
L’Alcalde dóna compte dels següents Decrets:  
 
3.1.- Nomenament de regidors/es delegats/des 
Expedient: 1021-000002-2019 (X2019001092) 
2019DECR000621 
 
Antecedents de fet  
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 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 
delegació de funcions als regidors de l’equip de govern.    
 
El Reglament Orgànic municipal regula el règim dels regidors delegats establint que són aquells a qui 
l’alcalde delega l’exercici d’aquelles atribucions pròpies que són delegables d’acord amb la legislació 
de règim local. 
 
La delegació haurà de formular-se per Decret de l'Alcaldia i requerirà, per ésser eficaç, l’acceptació 
per part del Regidor delegat en els mateixos termes previstos pels tinents d’alcalde. 
 
Les delegacions i les seves modificacions i cessaments, hauran d’ésser comunicades per l’alcalde al 
Ple municipal en la primera sessió ordinària que aquest celebri posteriorment. 
 
Els regidors delegats exerciran les atribucions que s’especifiquin en el respectiu decret de delegació, i 
ho faran en el marc de les seves regles previstes en el present Reglament. 
 
Cap òrgan municipal podrà delegar a un tercer les atribucions rebudes per delegació d’un altre òrgan 
municipal. 
 
L’òrgan delegant podrà reservar-se la facultat de resoldre els recursos que es puguin presentar en 
relació als actes dictats en exercici de les seves atribucions delegades. 
 
L’òrgan delegant podrà revocar en qualsevol moment la delegació, recuperant l’exercici de les 
atribucions delegades sense més formalitats que les exigides per al seu atorgament. 
 
En el cas de revocació de les atribucions delegades, l’òrgan amb competència originària podrà revisar 
els actes dictats per l’òrgan delegat, en els mateixos casos i amb les condicions establertes legalment 
per a la revisió d’ofici dels actes administratius. 
 
Legislació aplicable  
Articles 53 a 57 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Breda. 
Articles 19 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Article 56.3 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. 
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  
 



 

 

Resolc,  
 
Primer.-  Conferir als següents regidors les delegacions com a responsables de les àrees que 
s’especifiquen a continuació, ben entès que aquesta  Alcaldia es reserva les àrees d’urbanisme, 
obres, hisenda i habitatge 

- Regidor Andreu Pujol Mas: 1a tinència d'alcaldia. Cultura i patrimoni, comunicació i promoció 
econòmica, comerç i turisme 
 

- Regidora Eva Andrés Masó: 2a tinència d'alcaldia. Participació ciutadana, TIC, educació i 
joventut 

 
- Regidor Josep Amargant Argemí: 3a tinència d'alcaldia. Governació, serveis i manteniment 

 
- Regidora Núria Marès de las Heras: Festes i igualtat 
 
- Regidor Samuel Torres Torrent: Indústria i activitats, medi ambient i transparència i bon 

govern 
 

- Regidora Rosa Prat Sala: Salut, benestar social i esports 
 

- Regidora Elisabet Vilamala Soler: Gent Gran, ciutadania i entitats 
 
Malgrat que la delegació no contempla l’atribució de la potestat de dictar actes administratius amb 
efectes a tercers, amb el ben entès que la delegació es circumscriu a exercir les facultats de dirigir, 
coordinar, informar i proposar les politiques locals sobre les àrees corresponents, aquesta Alcaldia es 
reserva la facultat de resoldre els recursos que es puguin presentar en relació als actes realitzats pels 
regidors delegats en exercici de les seves atribucions. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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. 
 
Resultat: el Ple se’n dona per assabentat 
 
3.2.- Nomenament de Tinent/es d’Alcalde 
Expedient: 1021-000001-2019 (X2019001091) 
2019DECR000622  
 
Antecedents de fet  
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 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. 
 
L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que 
l’Alcalde, els Tinents d’Alcalde i el Ple existeixen a tots els ajuntaments. 
 
El Reglament Orgànic municipal estableix que l’Alcalde nomenarà i cessarà lliurement, d’entre els 
membres de la Junta de Govern, els tinents d’alcalde i determinarà el seu ordre als efectes de la 
prelació en la seva substitució. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de 
l’alcalde, de la qual, se’n donarà coneixement al Ple, a la primera sessió ordinària que celebri, i a més 
a més, es notificarà personalment als designats i es publicarà al butlletí corresponent. 
 
El nomenament d’un regidor com a tinent d’alcalde requerirà, per ésser eficaç la seva acceptació, la 
qual s’entendrà atorgada tàcitament si no es presenta renúncia expressa, en el termini de tres dies 
hàbils des de la notificació del nomenament. 
 
Correspon als tinents d’alcalde substituir l’alcalde, segons l’ordre de nomenament, en cas de vacant, 
d’absència, de malaltia o d’impediment que faci impossible a aquell l’exercici de les seves atribucions, 



 

 

assumint la totalitat de les seves funcions i prerrogatives, i essent alhora, responsable dels seus actes 
de govern dictats durant la substitució. 
 
En els casos d’absència, de malaltia, o d’impediment, les funcions de l’alcalde no podran ésser 
assumides pel tinent d’alcalde sense que hi hagi el corresponent decret de delegació. 
 
No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan l’alcalde, per causa imprevista, li hagués resultat 
impossible atorgar la delegació, el tinent d’alcalde a qui correspongui el substituirà en la totalitat de 
les seves funcions, donant-ne compte a la Corporació. 
 
Es perd la condició de tinent d’alcalde per la renúncia expressada per escrit, per cessament disposat 
per l’Alcaldia, o per pèrdua de la condició de regidor o de membre de la Junta de Govern. 
 
Vist que la designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, s’ha de procedir al 
seu nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres que han de composar la Junta de Govern 
Local. 
 
Legislació aplicable  
Articles 50 a 52 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Breda. 
Articles 20.1.a), 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
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. 
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  
 
Resolc,  
 
Primer.-  Nomenar tinents d’alcalde els/les regidors/es 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 al Tinent d'Alcalde que hagin 
d'assumir les seves competències, com Alcalde/essa  accidental. 
 
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 Tinents  d'Alcalde 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.-  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. 
 
Quart.- 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. 
 
Resultat: el Ple se’n dona per assabentat 
 
3.3.- Delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local.  
Expedient: 1046-000016-2019 
2019DECR000630 
 
Antecedents 



 

 

L’article 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local estableix que l’Alcalde 
pot delegar l’exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de Govern Local, sempre i quan no 
es tracti de cap de les competències que tenen la consideració d’indelegables.   
 
Legislació aplicable 
Article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Article 53.3 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. 
 
Article 53.1 del RD 2586/86 de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 
Articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada,  
 
Resolc, 
 
Primer.-  Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències de l’Alcaldia  que a 
continuació es relacionen: 
 
a) En matèria d'urbanisme 
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents: 
- Els Plans Parcials urbanístics 
- Els Plans Especials urbanístics 
- Els Plans Especials de Millora Urbana 
 
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió  urbanística i dels projectes d’urbanització 
complementaris. 
 
3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que 
desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de 
la Corporació. 
 
4.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
 
b) En matèria d’activitats 
1.- Emetre, en els expedients d’activitats subjectes a les prescripcions de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA),  l’informe preceptiu i vinculant a 
que fa referència l’article 22.1.de l’esmentada llei, referent a tots els aspectes ambientals sobre els 
quals té competència i, específicament, sobre sorolls i vibracions, escalfor, olors i abocaments al 
sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal. 
 
c) En matèria de personal 
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. 
 
2.- 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, sense perjudici del que 
disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la 
seva redacció actual. 
 
3.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat. 
 
4.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació. 
 
d) En matèria d’hisenda i contractació 
1.- Aprovar els expedients de contractació i l’autorització i disposició de les despeses i el 
reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del 
Pressupost. 
 
 



 

 

2.- Aprovar l’atorgament i acceptació de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les 
Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases reguladores de les 
corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 
 
3.-  Resoldre els expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
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 Junta de Govern Local, 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 efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret .......... de data ............” 
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la 
competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran 
immediatament executius i presumptament legítims. 
 
Tercer.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, resten condicionades a l’efectiva aprovació de la creació i constitució 
de la Junta de govern local pel Ple de la corporació, i tindrà efectes a partir d’aquest moment, sense 
perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa 
l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en el Portal de Transparència. 
  
Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució. 
 
Resultat: el Ple se’n dona per assabentat 
 
4.0.- Aprovació de la fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries de ple. 
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 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. 
 
D’acord amb el Reglament orgànic municipal (ROM) el Ple celebrarà una sessió ordinària com a 
mínim un cop cada tres mesos, d’acord amb el que disposa l'article 46.2 LRBRL, modificat per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril. 
 
Així mateix, el Ple podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’Alcalde-president o 
bé ho sol·liciti la quarta part, pel cap baix, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que 
cap regidor en pugui sol·licitar més de tres anualment. 
 
El règim de sessions planaries s’ha d’establir en el primer Ple que es porti a terme després de la 
constitució de l’Ajuntament, malgrat que podrà ser modificat durant el mandat corporatiu. 
 
Legislació aplicable 
Article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
Article 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
Article 23 i següents del Reglament orgànic municipal (ROM). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
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 l’últim dilluns cada dos mesos (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) a dos 



 

 

quarts de nou del vespre. 
 
Segon.- Fer públic el presenta acord a través del Portal de Transparència. 
 
Intervencions:   
 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT, manifesta que li agradaria llegir tot els document 
que s’ha passat prèviament a tots els regidors, que diu:  “Des de la CUP de Breda creiem que hem de 
fer arribar la política municipal al màxim de vilatans possibles, per això creiem que cal que des de 
l’Ajuntament ens plantegem acostar aquesta institució al poble. Proposem un canvi tant d’horari com 
d’espai del plens per afavorir-ne l’assistència; un canvi d’horari que permeti conciliar la vida familiar i 
laboral amb l’interès per saber que s’està decidint al poble i amb un espai on deixar-hi els nens si 
s’escau. Un espai que faciliti a tothom que vulgui assistir al plens, i també per aquelles persones que 
tenen dificultats per accedir al tercer pis de l’Ajuntament.  Un espai que podria ser el Centre Cívic o 
l’Espai Jove.  Per últim també proposem un canvi de la periodicitat dels plens. Un ple cada mes faria 
que aquests no fossin tant feixucs i facilitaria l’accés de les veïnes i els veïns a la política municipal. 
Per demostrar que les coses que passen entre aquestes parets no estan deslligades de la vida de les 
bredenques i bredencs és feina de tots plegats, així que esperem que aquestes propostes no quedin 
en paper mullat. “ 
 
El regidor Sr. Juan Antoni Marín portaveu del PSC-CP, manifesta que d’entrada ja li sembla bé que es 
faci més accessible a la gent i que es donin les màximes facilitats, però també creu que aquest no és 
l’únic problema.  En relació a la proposta de periodicitat mensual creu que no és necessari, sobretot 
en vistes a estalviar remuneracions dels regidors.  
 
El Sr. Reche manifesta que si el problema és econòmic, es podrien rebaixar les retribucions a la 
meitat.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que estaria molt d’acord en 
canviar l’emplaçament atès que segurament en un local més accessible vindria més gent, però en 
relació a la periodicitat considerem que un ple cada dos mesos és acceptable i correcte, tenint en 
compte que el ROM obliga a fer-ho com a mínim un ple cada tres mesos.  
 
L’Alcalde manifesta que l’equip de govern ho ha parlat abans del ple i considera que la periodicitat 
bimensual s’escau a la realitat del municipi, és a dir, ens trobaríem molts plens sense contingut real, i 
com apuntava la regidora el ROM establia la periodicitat trimestral en municipis de fins a 5.000 
habitants i el nostre equip de govern, a l’inici de l’anterior mandat,  ja el va passar a cada dos mesos. 
Per tant, la voluntat de fer més plens ja hi és i també es varen reduir les retribucions. Pel que fa al 
tema d’horari, cal dir que és un tema conflictiu, atès que a nivell de l’equip de govern, hi ha certes 
discrepàncies. Hem de mirar si avançar l’hora afavoreix o no l’assistència o a qui afavoriria, si als 
regidors o a la població en general. Hem de fer la reflexió col.lectiva si a les set de la tarda podria 
venir més gent que a dos quarts de nou del vespre.  La resposta no la sabem, ni la tenim massa 
clara. I el tema de l’espai estem d’acord, estem disposats a parlar-ne. Personalment i a nivell de grup 
pensem que aquesta sala pot agradar més o menys però està revestida d’una certa solemnitat amb el 
retrat del president de la Generalitat, les vares, la taula, és a dir, si busquem un nou emplaçament 
l’hem de dotar d’aquesta solemnitat i seriositat, no oblidem que el ple és el màxim òrgan de 
representació d’aquest municipi, per tant estaria bé donar-li un cert caràcter, que no sé si 
l’aconseguiríem ajuntant simplement tres taules, no crec que féssim prou fent això. Ho deixo a tall de 
reflexió però si que estaríem oberts a estudiar un canvi d’emplaçament, malgrat que també estaria 
d’acord amb el regidor Antoni Marín que apuntava que segurament no és el factor que desencadeni 
que vingui més gent, o si més no, estarà per veure si fer-ho a l’espai del Museu Aragay comportarà 
molt més assistència.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que la Comissió de Patrimoni ja ha vingut estudiant la 
possibilitat de traslladar el Museu amb aquesta finalitat d’alliberar l’espai de la planta baixa de 
l’Ajuntament per dotar-lo de l’ús de sala de plens i amb la voluntat que sigui la sala noble de 
l’Ajuntament i que sigui un espai accessible i amb una certa solemnitat. La idea és aquesta i la 
necessitat ja estava detectada, però està pensat que es pugui realitzar a mitjà i llarg termini. Per tant, 
no dona resposta a la proposta de la CUP que demana que el canvi es faci ara mateix.      
 



 

 

 
Resultat: Aprovat per 8 vots a favor ((Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Juan 
Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
5.0.- Aprovar la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents 
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60 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. 
 
Correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions 
Informatives d'estudi i dictamen. 
 
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. 
 
Legislació aplicable 
Article 20.1.c) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Article 60 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. 
Capítols VII i VIII del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
Articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple els següents acords: 
 
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.................................................. 8 vots 
- JUNTS per Breda............................. 1 vot 
- CUP-AMUNT..................................   1 vot 
- PSC-CP.............................................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 

ERC Samuel Torres i Torrent 

JUNTS per Breda Judit Cortada Esteve 

CUP - AMUNT Aleix Reche Martí 

PSC - CP Juan Antonio Marín Acuña 

 
- SECRETARI:   El/la secretari/a-interventor/a 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 



 

 

JUNTS per Breda Judit Cortada i Esteve  

CUP - AMUNT Aleix Reche Martí  

PSC - CP Juan Antonio Marín Acuña  

 
- SECRETARI: El/la Secretari/a de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
Tercer.- La Comissió Especial de Comptes té l'encàrrec d'examinar i estudiar els comptes anuals de 
la corporació i emetre'n informe,  i es reunirà d’acord amb el règim de sessions previst a  l’article 100 
del Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de règim local de Catalunya. 
 
Quart.- La Comissió Informativa de Política Municipal serà l’encarregada de tractar tots els 
assumptes que s’incloguin a l’ordre del dia dels plens municipals, llevat d’aquells que es puguin 
incloure posteriorment en caràcter d’urgència. 
 
La Comissió es reunirà entre cinc i deu dies abans de la celebració de les sessions plenàries, 
preferentment els dilluns a les 20:30 hores, i a més a més, sempre que l’alcalde ho consideri 
convenient al marge de la celebració de les sessions plenàries, per tractar assumptes d’interès 
municipal. 
 
El funcionament de la Comissió de política municipal s’ajustarà, pel que fa al seu funcionament, al 
que estableixen els articles 123, 126, 134 i 138 del Reial Decret 2568/1986 (ROF) i per l’article 100 
del Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de règim local de Catalunya. 
 
Cinquè.-   Fer públics els presents acords al BOP i al Portal de Transparència.  
 
Intervencions:   
 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Judit 
Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
6.0.- Aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local i el seu règim de sessions i 
funcionament.  
 
Antecedents 
D’acord amb la legislació vigent i els articles 44 i següents del Reglament Orgànic Municipal (ROM),  
la Junta de Govern existeix a tots els municipis amb una població de dret superior a 5.000 habitants i 
en els de menys, quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal.  
 

Integren la Junta de Govern Local,  l’alcalde i un nombre de regidors no superior a una tercera part 
del nombre total de regidors que conformen el Consistori, despreciant-se’n les fraccions. 
 
L’alcalde pot nomenar i avocar lliurament els membres de la Junta de Govern. Aquestes decisions es 
prendran mitjançant decret, del qual se’n donarà compte al Ple en la següent sessió ordinària que se 
celebri. 
 
El càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar-lo 
i poden renunciar-lo en qualsevol moment. 
 
Es atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les 
seves atribucions. Tanmateix, li correspondrà les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li 
delegui o li atribueixi les lleis. 
 
Les resolucions adoptades per la Junta de Govern en matèries que li hagin estat delegades, tindran 
els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l’òrgan en competència ordinària. Tanmateix, 
si no es disposa una altra cosa en la resolució, serà competent la Junta de Govern per revisar en via 
de recurs els acords presos per delegació. 
 
Es poden atribuir a la Junta de Govern competències en les matèries següents: 
 



 

 

a) Les no reservades exclusivament al Ple, que siguin delegables i que aquest acordi de 
delegar-li. 

b) Les atribuïdes a l'Alcaldia i que siguin delegables. 
c) Les que li atribueixin les lleis 

 
Respecte al règim de sessions, la Junta de Govern celebrarà les seves reunions ordinàries almenys 
cada mes, en els dies i hores que la pròpia Junta determini en la seva sessió constitutiva, la qual 
s’haurà de dur a terme dins dels quinze dies següents a la constitució de l'Ajuntament. 
 
És potestat de l’alcalde de convocar les sessions de la Junta de Govern, així com variar-ne la 
periodicitat i el lloc per causes justificades. Tanmateix l’alcalde podrà convocar les sessions 
extraordinàries que consideri necessàries. 
 
Les sessions de la Junta de Govern no seran públiques, només ho seran aquelles que tinguin per 
objecte l’exercici de competències delegades pel Ple de l’ajuntament.  
 
L’alcalde pot requerir, no obstant això, la presència d’altres Regidors o de personal de la Corporació 
amb finalitat d’assessorar o informar a la Junta de Govern.  
 
Atenent que el municipi de Breda no disposa d’una població de dret superior a 5.000 habitants es 
preceptiu que el Ple acordi la seva constitució i si s’escau el seu règim de funcionament que 
complementi les previsions establertes en el ROM.  
 
Legislació aplicable 
Article 23.1 i.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
Article 48.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
Articles 44 i següents del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
Articles 8.1.a) i 9.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.-  Constituir la Junta de Govern Local que serà integrada per l’alcalde i els tres regidors que 
ostenten el nomenament de tinents d’alcalde, els quals tindrà veu i vot en les sessions que tinguin 
caràcter resolutori i decisori.  
 
També podran ser convocats la resta de regidors que disposin d’una delegació d’àrea de govern que 
tindran veu sense vot.  
 
Segon.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es convocaran amb caràcter 
setmanal, preferentment els dilluns a les 20:30 hores. En cas que aquesta hora coincideixi amb una 
convocatòria de Ple o de la Comissió Informativa de Política Municipal, la Junta de Govern es reunirà 
a la finalització d’aquestes sessions.  
 
Les reunions de la Junta de Govern Local amb caràcter decisori es celebraran quinzenalment, de tal 
forma que les demés sessions que es celebrin tindran caràcter únicament deliberatiu amb funcions 
d’assistència a l’alcalde, a excepció de les de caràcter extraordinari, que podran tenir caràcter decisori 
o deliberatiu, en funció de la convocatòria que realitzi l’Alcalde.  
 
Tercer.-  Facultar al senyor Alcalde, per a no convocar les sessions ordinàries 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. 
 
Quart.-  Fer públics els presents acords a través del Portal de Transparència.  
 
Intervencions:   
 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT, manifesta que el seu grup ja va dir fa quatre 
anys que per nosaltres no existiria la Junta de Govern Local.   Seguidament pregunta si tots els 



 

 

membre de l’equip de govern assistirà a la Junta.   L’Alcalde respon que efectivament, els tinents 
d’alcalde assisteixen com a membres amb veu i vot i la resta invitats i amb sense vot.  
 
El regidor Sr. Juan Antoni Marín portaveu del PSC-CP, pregunta si tots cobraran amb caràcter 
setmanal.   L’Alcalde respon que tots els regidors tenen una cartera delegada i per tant tot l’equip de 
govern cobrarà les assistències que s’aprovaran en l’últim punt de l’ordre del dia del Ple, sempre i 
quan assisteixen a les sessions que efectivament es convoquin al llarg de l’any. És la forma com s’ha 
funcionat els darrers quatre anys i per extensió com es funcionava abans.  
 
El Sr. Marín manifesta que abans eren menys regidors i ara són més.  
 
L’Alcalde manifesta que això depèn de la legislatura i de la casuística electoral de cada mandat, 
abans també hi havia hagut mandats amb vuit regidors a l’equip de govern i ara hi tornen a ser.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 7 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel 
Torres Torrent) i 3 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín 
Acuña) 
 
7.0.- Aprovar les delegacions de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local. 
 
Antecedents 
L’article 22.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local estableix que el Ple pot 
delegar l’exercici de les seves atribucions a favor de l’Alcalde o a favor de la Junta de Govern Local, 
sempre i quan no es tracti de cap de les competències que tenen la consideració de indelegables.   
 
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal es proposa la delegació 
d’una relació d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local.  
 
Legislació aplicable 
Article 22.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Article 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. 
Article 51 del RD 2586/86 de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les corporacions locals. 
Articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.-  Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències plenàries que a continuació 
es relacionen: 
 
a) 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. 
 
b) En matèria de personal 
1. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre 

compatibilitats. 
 
c) En matèria de planificació, economia i hisenda 
1. Les delegacions del Ple en materia de gestió financera es conferirán per a cada exercici, a través 
de les Bases d’Execució del Pressupost, que s’aprovin en el marc de l’expedient de pressupost de la 
Corporació.  
 
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. 
 
d) En matèria processal 
1. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici, dels actes administratius dictats per 

l’Alcalde i per la Junta de Govern Local. 
 
2. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per l’Alcalde, directament 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. 
 

e) 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 que siguin competència del Ple, sempre que del seu contingut no resultin 
compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, considera de caràcter indelegables. 

 
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 Junta de Govern Local 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 26 de juny 
de 2019.” 
 
Tercer.- Aquestes delegacions 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 i en el Portal de Transparència.  
 
Intervencions:   
 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que aquest punt és pràcticament idèntic al punt que es va 
aprovar fa quatre anys, i les delegacions són les mínimes i necessàries per garantir els principis de 
celeritat i eficàcia, a fi de poder adoptar acords que no poden esperar a la convocatòria d’un ple 
ordinari.  
 
El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT manifesta que fer plens amb periodicitat mensual 
resoldria aquest problema que exposa l’Alcalde, per tant no troba justificat haver de delegar 
competències plenàries a la Junta de Govern.  
 
El regidor Juan Antoni Marín, portaveu de PSC-CP manifesta que tampoc creu necessari ni justificat 
haver de renunciar a la sobirania del Ple.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 7 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel 



 

 

Torres Torrent), 2 vots en contra (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció (Judit 
Cortada Esteve) 
 
8.0.- Aprovació del nomenament de representants de la corporació en diversos òrgans 
col·legiats, comissions i entitats participades.  
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 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. 
 
Correspon als grups polítics designar aquelles persones que els hagin de representar als diferents 
òrgans col·legiats dels quals hagin de formar part. 
 
Legislació aplicable 
Article 19 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
Articles 8.1.a) i 9.1.k) de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
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 

CONSORCI LOCALRET  Eva Andrés Masó Dídac Manresa Molins 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(ACM) 

Dídac Manresa Molins Josep Amargant Argemí 

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDENCIA (AMI) 

Dídac Manresa Molins Andreu Pujol Mas 

ASSOCIACIO TURISME LA SELVA Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

ASSOCIACIÓ TURISME COMARCA DE 
L’AIGUA 

Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

ASSOCIACIÓ MONTSENY- GUILLERIES Rosa Prat Sala Samuel Torres Torrent 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL MONTSENY  Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

CONSELL CONSULTIU PARC NATURAL 
DEL MONTSENY 

Samuel Torres Torrent Andreu Pujol Mas 

PATRONAT CASTELL DE MONTSORIU Andreu Pujol Mas Eva Andrés Masó 

JUNTES DE COMPENSACIÓ I ALTRES 
ORGANISMES URBANÍSTICS 

Dídac Manresa Molins Josep Amargant Argemí 

ASSOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CIUDADES DE LA CERÁMICA 

Andreu Pujol Mas Núria Marès de las 
Heras 

CONSELL ESCOLAR ESCOLA 
MONTSENY 

Eva Andrés Masó Andreu Pujol Mas  

PATRONAT FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX 
MONTSENY 

Rosa Prat Sala Núria Marès de las 
Heras 

PATRONAT FUNDACIÓ PRIVADA 
ORQUESTRA JOVE DE LA SELVA 

Eva Andrés Masó Andreu Pujol Mas 

FOMENT DE LES TRADICIONS 
CATALANES 

Elisabet Vilamala Soler Andreu Pujol Mas 

FEDERACIO DE RADIOS LOCALS Andreu Pujol Mas Eva Andrés Masó 

OMNIUM CULTURAL Andreu Pujol Mas Dídac Manresa Molins 

COMISSIÓ D’AGERMANAMENT AMB 
BREDA DI PIAVE 

Elisabet Vilamala Soler Andreu Pujol Mas 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVEI 
MUNICIPAL D’AIGUA 

Dídac Manresa Molins 
Josep Amargant Argemí 
Judit Cortada Esteve 
Aleix Reche Martí 
Juan Antonio Marín 
Acuña 

 
Samuel Torres Torrent 
Estrella Verde Martínez 
Ferran Guri Feliu 
Arnau Prat Vilà 



 

 

CONSELL MUNICIPAL DEL  PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC 

Dídac Manresa Molins 
Andreu Pujol Mas 
Josep Amargant Argemí 
Judit Cortada Esteve 
Aleix Reche Martí 
Juan Antonio Marín 
Acuña 

 
 
Rosa Prat Sala  
Teresa Martorell Julià 
Óscar Montero Martorell 
Arnau Prat Vilà 

 
Segon.- Trametre la certificació d’aquests nomenaments a les entitats i organismes corresponents 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.-   Publicar els presents acords al Portal de Transparència.   
 
Intervencions:   
 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, demana que les comunicacions de les 
convocatòries es facin tant al titular com al suplent.   
 
S’acorda que així es farà.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
9.0.- Aprovació del règim de dedicació de l’alcalde i fixació de les seves retribucions, així com 
de les quantitats a percebre en concepte d’indemnitzacions dels càrrecs electes i assignació 
econòmica als grups municipals. 
 
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 que no disposin 
d’una dedicació, el dret a percebre indemnitzacions per assistències efectives als òrgans col·legiats, 
en la quantia i condicions que acordi el ple de la corporació. 
 
Així mateix s’estableix per l’article 11 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), que estipula que els 
regidors tindran dret a percebre, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament, les retribucions fixades pel 
Ple que els corresponguin segons els criteris establerts a la legislació de règim local i en les bases 
d’execució del pressupost anual. 
 
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 Ple municipal, amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, pot assignar als grups polítics una 
dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de 
variable, d’acord amb el nombre de membres de cada un dels grups, dins dels límits que, si s’escau, 
estableixin, amb caràcter general, les lleis de pressupostos generals de l'Estat, i sense que es puguin 
destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
 
Els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de la dotació municipal que han de posar 
a disposició del Ple municipal sempre que aquest ho sol·liciti. 
 
 
 



 

 

Consten a l’expedient els informes de fiscalització prèvia emesos pel secretari-interventor de la 
corporació,  amb observacions i advertències que no suspenen el procediment.  
 
Legislació aplicable 
Article 75 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Article 166 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
Article 13 del RD 2586/86 de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les corporacions locals. 
Article 11 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
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 30.916,92 euros bruts anuals, amb efectes 
del dia 1 de juliol de 2019.  
 
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, i en aquest cas, tindran dret a indemnització tots els regidors/es delegats que hi assisteixin. 
   
3.- Per desplaçaments: 
 
a) 0,24 €/km. quan s’utilitzi vehicle propi (el desplaçament es comptarà des del municipi), més 
despeses de vies de peatge degudament justificades.  
 
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 i/o sopar:        màxim 12 € 
- Allotjament     màxim 43 € 
 
Pel reconeixement i pagament  de les dietes caldrà que es justifiquin mitjançant la presentació de 
tiquets i comprovants de la despesa a l’Àrea d’Intervenció Tresoreria de la corporació.  
 
Tercer.-. Aprovar les compensacions econòmiques següents: 
 
Per cada grup polític representat a la corporació 150 € anuals 
Per cada regidor 150 € anuals 
 
Aquestes quantitats s’ingressaran a nom dels grups municipals, a l’entitat bancària que assenyalin els 
respectius portaveus, i s’haurà d’acreditar dins el període del mandat corporatiu, la seva correcta 
aplicació a les finalitats per les quals es doten.  En aquest sentit s’hauran de reintegrar a la hisenda 
municipal aquelles quantitats que no siguin degudament justificades.  
 
Quart.-  Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les aplicacions 912.100.00, 912.160.00 i 
912.230.00 del pressupost de l’any 2019 i següents, que en data d’avui disposen de crèdit suficient a 
nivell de vinculació jurídica. No obstant es condiciona el seu reconeixement a la prèvia retenció de 
crèdit  de 11.500 euros a nivell de vinculació jurídica de l’aplicació 912.230.00 i la posterior tramitació i 



 

 

aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit que doti de crèdit suficient per atendre les 
obligacions que es disposen en els presents acords.  
 
Cinquè.-  Fer públics els presents acords al BOP i al Portal de Transparència.  
 
Intervencions:   
 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que la proposta és molt similar al règim de dedicacions 
establerta en l’anterior mandat, i en relació a la seva retribució com alcalde, es proposa un increment 
total d’ aproximadament 700 euros en còmput anual respecte a les retribucions aprovada a l’any 
2015.  Amb aquest increment la nomina de l’alcalde queda fixada en 1.700 euros nets mensuals.  
També apunta que la compensació que s’assigna als grups polítics tindrà la consideració de 
subvenció a justificar durant el mandat.   
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 7 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel 
Torres Torrent) i 3 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín 
Acuña) 
 
10.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde obre el torn de precs i preguntes donant la paraula als/les regidors/es. 

El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT pregunta si l’equip de govern té previst obrir 

gratuïtament les portes de la piscina davant l’onada de calor que s’aproxima.  

La regidora Eva Andrés respon que cal acabar de concretar com afectarà l’afluència massiva 

d’usuaris als serveis de socorrisme, però en principi es preveu deixar l’entrada lliure el proper 

divendres i/o dissabte que és quan sembla que serà el pic de l’onada de calor.  

L’Alcalde manifesta que aquesta qüestió es tractarà i s’acabarà de concretar en la Junta de Govern 

que es reunirà immediatament del Ple.    

El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP pregunta quina planificació a nivell d’Ajuntament 

s’ha fet per prevenir els efectes de l’onada de calor. 

L’Alcalde respon que la Generalitat en casos com aquest activa el Pla multirisc i el Centre 

d’Emergències emet informes diaris sobre alertes, i quan s’activa l’Alfa 2 tots els serveis, ja sigui 

l’ADF, bombers i protecció civil, estan amatents a ser requerits per actuar en cas de necessitat.  

El Sr. Marín recorda que els focs ocorreguts l’any 1994 varen comportar un canvi en l’organització de 

les emergències. 

L’Alcalde manifesta que efectivament es pot fer un avís a la població però tot està ben coordinat des 

d’una vessant professional.  

La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, demana que cada regidor de l’equip de govern 

expliqui breument quins son els seus objectius de la legislatura que ara comença.  Manifesta que 

l’equip de govern ha passat de 6 a 8 regidors i per tant augmentarà el cost econòmic de la retribució 

dels càrrecs, en aproximadament 20.000 euros.   Pregunta si en són conscients d’aquest fet.  

L’Alcalde respon que els resultats electorals han atorgat dos regidors més a l’equip de govern i per 

tant, s’han de reestructurar els recursos humans i el règim de retribucions a aquest resultat.   

Efectivament comportarà una major despesa però també suposarà que es podrà fer més feina, atès 

que els recursos humans condicionen la feina.  Recorda que anteriors legislatures l’equip de govern 

també havia estat format per vuit regidors i les despeses derivades de la retribució encara eren 

superiors a les actuals.  



 

 

 

La Sra. Cortada manifesta que a l’anterior legislatura es va baixar el cost de les indemnitzacions i ara 

fan tot el contrari, l’ incrementen. 

El Sr. Reche pregunta si l’Alcalde cobrarà assistències.  Manifesta que la sensació que es té és que 

les indemnitzacions per assistències a la Junta de Govern suposen un sou encobert pels regidors; en 

aquest sentit seria més lògic que els regidors tinguessin una dedicació parcial i cobressin en 

proporció al temps i salari de l’Alcalde. 

L’Alcalde respon que no cobrarà assistències per cap concepte, i en relació a la proposta de 

dedicació parcial de la resta de regidors, manifesta que seria més onerós per la hisenda municipal 

atès que les indemnitzacions per assistència no tenen els costos afegits que suposen les dedicacions.  

El Sr. Marín pregunta com es farà per incrementar les partides pressupostaries.   

L’Alcalde respon que actualment s’aprova la despesa mitjançant vinculació jurídica entre partides, 

però hi ha previst fer una modificació de pressupost mitjançant baixes d’altres partides que són 

susceptibles de minorar sense afectar els serveis bàsics. 

El regidor Sr. Josep Amargant respon a la petició de la Sra. Cortada manifestant que els regidors de 

l’equip de govern tenen per objectiu complir amb el programa electoral i fer més del que es va dir. 

L’Alcalde manifesta que hi ha el compromís de fer un Pla d’Actuació de Mandat (PAM) i bàsicament 

cal acabar projectes iniciats, fer polítiques socials, més equipaments, i fer més coses amb més 

recursos.. la idea és que aquest mandat es faci una política més expansiva  pressupostàriament.  

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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