
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 29 DE JULIOL DE 2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000009  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 21:31 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)  
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (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: 
Núria Marès de las Heras, 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. Núria Marès.   
 
1.0.- Aprovació de l’acta anterior 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en data 26 
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.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP manifesta que l’esborrany de l’acta s’ha rebut 
aquesta mateixa tarda, sense temps material per revisar-la, és per aquest motiu que demana si és 
possible deixar la seva aprovació per un pròxim Ple.   
 
El secretari confirma que certament l’acta s’ha tramés als portaveus a última hora i per tant, no hi ha 
cap inconvenient que quedi pendent d’aprovació pel pròxim Ple. 
 
L’acta queda pendent d’aprovació.  
 
2.0.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 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, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple dels acords que s’han adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a 
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 
1046-000015-2019 JUNTA DE GOVERN 12 26062019 

1046-000017-2019 JUNTA DE GOVERN 13 01072019 

1046-000018-2019 JUNTA DE GOVERN 14 08072019 

1046-000019-2019 JUNTA DE GOVERN 15 15072019 

 



 

 

El Ple se’n dona per assabentat. 
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP,  respecta a l’actuació de la vespa velutina, 
pregunta si només s’ha detectat un vesper.  
 
El regidor Samuel Torres respon que en aquest període només s’ha actuat sobre un vesper, però en 
l’anterior mandat varen ser dos.  
 
El regidor Josep Amargant respon que quan es detecta visualment un vesper s’activa el protocol amb 
el servei del Consell Comarcal per tal que el vinguin a eliminar.  
 
 
3.0.- Donar compte de decrets d'Alcaldia 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 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, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple de les Resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a 
continuació els decrets que han estat dictats en els períodes compresos entre l’1 i el 12 d’abril i el 3 
de juny i 26 de juliol de 2019: 
 
 
NÚM. DECRET EXPEDIENT DATA CONCEPTE 

2019DECR000318  1861-000094-2019 01/04/2019 DEC APROVAR REBUTS MARÇ ESCOLA BRESSOL 01042019                                                                                                                                                                                                                 

2019DECR000319  2436-000001-2019 01/04/2019 DEC RETORN AVAL 01042019                                                                                                                                                                                                                                        

2019DECR000320  2410-000001-2019 01/04/2019 DEC BONIFICACIÓ IMPOST 01042019                                                                                                                                                                                                                                 

2019DECR000321  1599-000036-2019 02/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 02042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000322  2067-000002-2019 02/04/2019 Aprovar devolució ingressos Escola Bressol ACP 

2019DECR000323  1599-000037-2019 02/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 02042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000324  1599-000035-2019 02/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 01042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000325  1599-000038-2019 03/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 03042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000326  1366-000002-2019 03/04/2019 DEC COMPAREIXENÇA I DEFENSA JURIDICA 27032019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000327  1046-000007-2019 03/04/2019 CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 07_2019 DE 8 D'ABRIL 

2019DECR000328  1599-000039-2019 04/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 03042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000329  1657-000021-2019 04/04/2019 PAGAMENT LLOGUERS I VARIS 

2019DECR000330  2349-000001-2019 04/04/2019 DEC CANVI PLACA GUAL 135 X 415 DETERIORAMENT 04042019                                                                                                                                                                                                           

2019DECR000331  1657-000021-2019 04/04/2019 PAGAMENT FACTURA DE PROJECTES URBANS 

2019DECR000332  1599-000040-2019 05/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 05042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000333  1458-000001-2019 08/04/2019 DEC FINAL BRIGADA 04042019                                                                                                                                                                                                                                      

2019DECR000334  1484-000002-2019 08/04/2019 DEC REDUCCIO JORNADA TREBALL 1 DIA 28032019                                                                                                                                                                                                         

2019DECR000335  1657-000021-2019 08/04/2019 COMPRA DE DOS MICROFONS PEL CENTRE CIVIC 

2019DECR000336  1599-000042-2019 09/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 09042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000337  1599-000041-2019 09/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 09042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000338  1657-000022-2019 09/04/2019 Autoritzar despeses en concepte d'indemnitzacions relacionades amb el pubillatge municipal 

2019DECR000339  9997-000006-2018 09/04/2019 PAGAMENT PUBLICACIO ANUNCI AL BOP 

2019DECR000340  1599-000043-2019 10/04/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10042019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000341  2334-000032-2019 10/04/2019 
Resolució de la sol·licitud de llicència d¿aprofitament especial de la via pública, de caràcter  
temporal, amb una parada al mercat municipal per part de l'Associació PIPPA 

2019DECR000342  1657-000021-2019 11/04/2019 PAGAMENT FACTURES DIVERSES 

2019DECR000343  1720-000004-2019 11/04/2019 DEC INCOACIO PLA TRESORERIA 11042019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000344  2410-000027-2019 11/04/2019 DEC ATORGAR LLICENCIA 09042019                                                                                                                                                                                                                                  

2019DECR000345  1379-000001-2017 11/04/2019 Decret sobre requeriment de la recepció de les obres de la UA16 

2019DECR000346  1720-000004-2019 12/04/2019 Aprovar el Pla de Tresoreria i la Disposició de Fons pel 2019 

2019DECR000563  1599-000063-2019 03/06/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 03062019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000564  2126-000010-2019 03/06/2019 
Aprovació liquidació del mes d'abril del servei de Gestió tributària i cadastral del 
 Consell comarcal de la Selva 

2019DECR000565  2575-000001-2019 03/06/2019 DEC CANVI TITULARITAT ACTIVITAT 31052019                                                                                                                                                                                                                        

2019DECR000566  2226-000004-2019 03/06/2019 
Aprovació baixes d'abril-2019 del servei de Gestió tributària i cadastral del  
Consell comarcal de la Selva 

2019DECR000567  2410-000029-2019 03/06/2019 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 31052019                                                                                                                                                                                                                           

2019DECR000568  2374-000007-2019 03/06/2019 DEC CONCESSIO TARGETA TAD 03062019                                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000569  2067-000003-2019 03/06/2019 APROVAR DEVOLUCIO INGRES INDEGUT IVTM 03062019 

2019DECR000570  1512-000004-2019 03/06/2019 nomina  

2019DECR000571  1599-000064-2019 04/06/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 04062019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000572  1458-000002-2019 05/06/2019 DEC CONTRACTE RECEP PISCINA 22052019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000573  2374-000008-2019 06/06/2019 DEC CONCESSIO TARGETA TAD 05062019                                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000574  1458-000003-2019 06/06/2019 Aprovar relació definitiva d¿aspirants admesos i exclosos arquitecte tècnic 

2019DECR000575  1599-000065-2019 06/06/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 06062019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000576  1657-000033-2019 06/06/2019 PAGAMENT LLOGUER DE JUNY I DIVERSES DESPESES 

2019DECR000577  1431-000018-2019 06/06/2019 CONTRACTACIO AMPLIACIO DE POTENCIA PUNT DE SUBMINISTRAMENT 



 

 

2019DECR000578  1431-000017-2019 06/06/2019 RECTIFICACIO ACORD JUNTA DE GOVERN 

2019DECR000579  1403-000036-2019 07/06/2019 Aprovar pressupost de prestació de serveis artístics pel Dia de la Música 

2019DECR000580  2533-000003-2019 07/06/2019 Atorgament de llicència de gos perillos 

2019DECR000581  1046-000012-2019 07/06/2019 Convocatòria de sessió extraordinària de la Junta de Govern Local 

2019DECR000582  1032-000006-2019 07/06/2019 Convocatòria de la sessió extraordinària de ple 032019 

2019DECR000583  2410-000020-2019 07/06/2019 DEC DESESTIMACIO COMUNICACIO 07062019                                                                                                                                                                                                                           

2019DECR000584  2533-000003-2019 10/06/2019 DEC ATORGAMENT LLICENCIA GOS PERILLOS 10062019                                                                                                                                                                                                                  

2019DECR000585  2864-000008-2019 10/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000586  2864-000010-2019 10/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000587  2864-000007-2019 10/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000588  2410-000034-2019 10/06/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 10062019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000589  2410-000030-2019 10/06/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 10062019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000590  2442-000004-2018 10/06/2019 DEC PROCEDIMENT SANCIONADOR 10062019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000591  1658-000002-2019 11/06/2019 ENTREGA A COMPTE EFECTIU A LA GUARDIA MUNICIPAL 

2019DECR000592  2537-000007-2019 11/06/2019 
Incoar expedient sancionador 2019/0014740 per infracció de l¿Ordenança de  
protecció control i tinença d'animals. 

2019DECR000593  2635-000002-2019 11/06/2019 
Incoar expedient sancionador 2019/0014142 per infracció de l¿Ordenança  
municipal de convivència ciutadana. 

2019DECR000594  2537-000014-2018 11/06/2019 
Incoar expedient sancionador 2019/0010686 per infracció de l¿Ordenança de  
protecció control i tinença d'animals. 

2019DECR000595  2537-000014-2018 11/06/2019 
Incoar expedient sancionador 2019/0010686 per infracció de l¿Ordenança de  
protecció control i tinença d'animals. 

2019DECR000596  1861-000131-2019 11/06/2019 
Liquidació de la taxa d'ocupació de via pública temporal amb una atracció per  
la Festa de l'Ajust ARDA 

2019DECR000597  1861-000117-2019 11/06/2019 Aprovar la liquidació complementària de la taxa d'OVP temporal amb atraccions 

2019DECR000598  2537-000014-2018 11/06/2019 
Incoar expedient sancionador 2019/0013149 per infracció de l¿Ordenança de  
protecció control i tinença d'animals. 

2019DECR000599  1458-000005-2019 11/06/2019 Relació provisional brigada jove 

2019DECR000600  1032-000007-2019 12/06/2019 Convocatòria de sessió extraordinària del Ple per celebrar el Ple de Constitució 15062019 

2019DECR000601  1366-000002-2017 12/06/2019 DEC RECURS DE CASSACIO 11062019                                                                                                                                                                                                                                 

2019DECR000602  2537-000014-2018 13/06/2019 Resolució de l¿expedient sancionador núm. 2019/0004606 

2019DECR000603  1657-000033-2019 13/06/2019 PAGAMENTS DIVERSOS 

2019DECR000604  1512-000005-2019 13/06/2019 PAGAMENT DESPESA SORTIDA DE JOVENTUT 

2019DECR000605  2864-000015-2019 13/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000606  2864-000017-2019 14/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000607  2537-000014-2018 14/06/2019 Incoar l¿expedient sancionador núm. 2019/0014100 

2019DECR000608  1403-000034-2019 17/06/2019 DEC CESSIO CONTRACTE I SUPLEMENT DESPESA 

2019DECR000609  2864-000014-2019 17/06/2019 
Aprovar la devolució de part de l'ingrés realitzat com a pagament de la taxa  
de les piscines municipals 

2019DECR000610  2864-000018-2019 17/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000611  2864-000019-2019 17/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000612  2864-000016-2019 17/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000613  1657-000034-2019 17/06/2019 APROVACIO FACTURES FASE ADO FINALS DE MAIG 

2019DECR000614  1657-000034-2019 17/06/2019 APROVACIÓ DE LES FACTURES FASE O FINALS DE MAIG 

2019DECR000615  1512-000005-2019 17/06/2019 Aprovar les nòmines de la paga extra de juny 2019 

2019DECR000616  1599-000067-2019 17/06/2019 DEC SOL SALES 1 I 2 C CIVIC 17062019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000617  2058-000016-2018 18/06/2019 DEC DIVUITENA QUOTA 18062019                                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000618  2058-000003-2019 18/06/2019 DEC DIVUITENA QUOTA 18062019                                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000619  2058-000008-2018 18/06/2019 DEC DISSETENA QUOTA 18062019                                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000620  1599-000066-2019 18/06/2019 DEC US EQUIPAMENT MUNICIPAL 12062019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000623  2058-000007-2018 18/06/2019 DEC DISSETENA QUOTA 18062019                                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000624  2058-000019-2018 18/06/2019 DEC DIVUITENA QUOTA 18062019                                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000625  2864-000020-2019 18/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000626  2374-000009-2019 19/06/2019 DEC CONCESSIO TARGETA DISCAPACITATS 19062019                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000627  2864-000023-2019 19/06/2019 DEC APROV CONC BONIFICACIO TAXA PISCINA 19062019                                                                                                                                                                                                                

2019DECR000628  2664-000163-2019 20/06/2019 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS PER INSCRIPCIO INDEGUDA 20062019                                                                                                                                                                                                

2019DECR000629  1512-000005-2019 20/06/2019 Dietes treballadors mes de juny 

2019DECR000631  1032-000008-2019 20/06/2019 Convocatòria del Ple del Cartipàs 

2019DECR000632  1046-000015-2019 20/06/2019 Convocatòria de la Junta de Govern Local 

2019DECR000633  1458-000003-2019 20/06/2019 Modificacio tribunal arquitecte tècnic 

2019DECR000634  1657-000035-2019 21/06/2019 APROVACIO FACTURES ENDESA MES DE JUNY 

2019DECR000635  2864-000009-2019 21/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000636  2403-000013-2019 21/06/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT URB 21062019                                                                                                                                                                                                                             

2019DECR000637  1403-000038-2019 21/06/2019 Aprovar pressupostos de subministrament i serveis per la Revetlla de Sant Joan 2019 

2019DECR000638  1484-000005-2019 21/06/2019 Decret de rectificació de l'autorització d'us de l'arma Taser. 

2019DECR000639  2301-000001-2018 25/06/2019 DEC REQUERIMENT DOC REPARCEL·LACIO 10062019                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000640  1458-000002-2019 25/06/2019 DEC RENUNCIA  I ALTA RECEPCIONISTA PISCINA 25062019                                                                                                                                                                                                             

2019DECR000641  9997-000020-2018 25/06/2019 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 25062019                                                                                                                                                                                                                           

2019DECR000642  1599-000069-2019 25/06/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 25062019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000643  1512-000005-2019 25/06/2019 DEC NOMINES JUNY 25062019                                                                                                                                                                                                                                       

2019DECR000644  1599-000071-2019 25/06/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 25062019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000645  1599-000070-2019 26/06/2019 DEC SALA 1 CENTRE CIVIC ONCOLLIGA 25062019                                                                                                                                                                                                                      

2019DECR000646  2410-000029-2019 26/06/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 26062019                                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000647  1861-000148-2019 27/06/2019 Aprovar rebuts de l‘Escola de música CEMCAB del mes de juny 2019 

2019DECR000648  1599-000068-2019 27/06/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 25062019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000649  1484-000002-2018 27/06/2019 DEC AMPLIACIO HORARI PER VACANCES 28062019                                                                                                                                                                                                           



 

 

2019DECR000650  1046-000016-2019 27/06/2019 
Rectificació d'error material del Decret delegació de competències de l'Alcaldia  
a la Junta de Govern Local 

2019DECR000651  1657-000036-2019 28/06/2019 APROVACIO FASE O FACTURES JUNY 

2019DECR000652  1657-000036-2019 28/06/2019 APROVACIO FASE ADO FACTURES JUNY 

2019DECR000653  1861-000141-2019 28/06/2019 Aprovar els rebuts de l’Escola bressol pel curs 2018-2019 del mes de juny 

2019DECR000654  2226-000006-2019 28/06/2019 
Aprovació dels càrrecs del maig del 2019 del servei de Gestió tributària i cadastral  
del consell comarcal de la Selva 

2019DECR000655  2126-000013-2019 28/06/2019 
Aprovació liquidació del mes de maig del servei de Gestió tributària i cadastral del  
Consell comarcal de la Selva 

2019DECR000656  2864-000006-2019 28/06/2019 DEC APROV BONIFICACIO TAXA PISCINA 28062019                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000657  1484-000006-2019 28/06/2019 Nomenament Cap municipal en període de vacances 

2019DECR000658  2864-000024-2019 28/06/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals pel 2019 

2019DECR000659  1775-000016-2019 28/06/2019 DEC BAIXA GUAL 302 I DEVOL PROPORC 25062019                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000660  2911-000011-2019 28/06/2019 DEC ADQUISICIO NINXOL REVERTIT 179 28062019                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000661  2226-000005-2019 28/06/2019 
Aprovació baixes de maig del servei de Gestió tributària i cadastral del Consell  
comarcal de la Selva 

2019DECR000662  1657-000036-2019 28/06/2019 FASE ADO FACTURES MES DE JUNY 

2019DECR000663  2864-000012-2019 28/06/2019 
Aprovar el reintegrament per bonificació de part del pagament efectuat de la taxa  
de la piscina municipal 2019 

2019DECR000664  1657-000033-2019 28/06/2019 PAGAMENT DE DESPESES DIVERSES 

2019DECR000665  1512-000005-2019 28/06/2019 DEC DIETES JUNY REGIDORS 28062019                                                                                                                                                                                                                               

2019DECR000666  2864-000001-2019 01/07/2019 Aprovar la concessió d'un ajut familiar per extraescolars 

2019DECR000667  2864-000021-2019 01/07/2019 DEC APROV DEVOLUCIO IMPORT TAXA PISCINA 2019 01072019                                                                                                                                                                                                           

2019DECR000668  2436-000005-2019 02/07/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 02072019                                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000669  2454-000003-2018 02/07/2019 Decret sobre l'autorització de la cancel.lació de l'afecció registral 

2019DECR000670  2403-000008-2019 02/07/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT URBANISTIC 02072019                                                                                                                                                                                                                      

2019DECR000671  2403-000009-2019 02/07/2019 DEC TRAMESA CERT URBANISTIC 02072019                                                                                                                                                                                                                            

2019DECR000672  2067-000004-2019 02/07/2019 Aprovar devolució ingrés indegut abonament piscina 

2019DECR000673  2067-000005-2019 02/07/2019 Aprovar la devolució ingrés indegut abonament piscina 

2019DECR000674  2067-000006-2019 03/07/2019 Aprovar el reintegrament de la taxa de les piscines municipals per bonificació 

2019DECR000675  2537-000014-2018 03/07/2019 Incoar l’expedient sancionador núm. 2019/0015441 

2019DECR000676  1046-000018-2019 03/07/2019 Convocatòria de la Junta de Govern Local, sessió 14/2019, de data 8 de juliol de 2019 

2019DECR000677  2537-000008-2019 03/07/2019 Incoar l’expedient sancionador núm. 2019/0016297 

2019DECR000678  2537-000005-2019 03/07/2019 Incoar l’expedient sancionador núm. 2019/0016102 

2019DECR000679  2436-000015-2018 03/07/2019 DEC BONIFICACIO IMPOST I RETORN AVAL 03072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000680  2864-000026-2019 04/07/2019 Aprovar la concessió d'una bonificació de la taxa de les piscines municipals 2019 

2019DECR000681  2864-000013-2019 04/07/2019 Concessió d'un ajut econòmic per l'assistència al casal d'estiu 2019 

2019DECR000682  2226-000007-2019 05/07/2019 Aprovar el pagament de la devolució de l'ICIO i de l'aval d'obres no executades 

2019DECR000683  2664-000055-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000684  2664-000054-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000685  2664-000053-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000686  2664-000056-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000687  2664-000079-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000688  2664-000076-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000689  2664-000083-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000690  2566-000001-2019 08/07/2019 Decret sobre autorització municipal del Festival Munay 

2019DECR000691  3043-000010-2019 08/07/2019 Concessió llicència urbanística Nedgia Catalunya SA Ctra. Arbúcies 72 

2019DECR000692  2664-000085-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000693  1458-000003-2019 08/07/2019 nomenament arquitecte tècnic 

2019DECR000694  2664-000082-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000695  2664-000084-2019 08/07/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 08072019                                                                                                                                                                                                                   

2019DECR000696  1523-000003-2017 08/07/2019 DEC DELEGACIO DE SIGNATURA 08072019                                                                                                                                                                                                                             

2019DECR000697  3043-000011-2019 08/07/2019 Concessió de llicència urbanística NEDGIA CATALUNYA SA carrer Santa Anna 

2019DECR000698  3043-000008-2019 08/07/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 03072019                                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000699  1431-000022-2019 09/07/2019 compra nevera per l'escola bressol 

2019DECR000700  2664-000098-2019 09/07/2019 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 09072019                                                                                                                                                                                                                

2019DECR000701  2664-000099-2019 09/07/2019 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 09072019                                                                                                                                                                                                                

2019DECR000702  1458-000005-2019 09/07/2019 brigada jove 

2019DECR000703  2374-000010-2019 09/07/2019 DEC CONCESSIO TARGETA DISCAPACITAT 09072019                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000704  1046-000019-2019 10/07/2019 DEC ORDRE DEL DIA 10072019                                                                                                                                                                                                                                      

2019DECR000705  1363-000004-2019 10/07/2019 Acceptar proposta d¿indemnització 

2019DECR000706  1744-000003-2019 11/07/2019 Aprovar el pagament d¿IVA del segon trimestre del 2019 

2019DECR000707  1861-000150-2019 11/07/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 11072019                                                                                                                                                                                                         

2019DECR000708  1458-000002-2019 12/07/2019 DEC SUPLENCIA RECEPCIONISTA PISCINA 12072019                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000709  1657-000034-2019 12/07/2019 PAGAMENT FACTURES FINALS DE MAIG 

2019DECR000710  2058-000016-2018 15/07/2019 DEC DINOVENA QUOTA 15072019                                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000711  1861-000142-2019 15/07/2019 
APROVAR DEVOLUCIONS D'INGRESSOS DEL CASAL JOVE 2019 J 
A QUE NO S'HA PORTAT A TERME 

2019DECR000712  2058-000019-2018 15/07/2019 DEC DINOVENA QUOTA 15072019                                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000713  2058-000003-2019 15/07/2019 DEC DINOVENA QUOTA 15072018                                                                                                                                                                                                                                     

2019DECR000714  2058-000007-2018 15/07/2019 DEC DIVUITENA QUOTA 15072019                                                                                                                                                                                                                                    

2019DECR000715  1517-000006-2019 16/07/2019 PAGAMENT IRPF 2N TRIMESTRE 2019 12072019 

2019DECR000716  1052-000004-2019 16/07/2019 PAGAMENT ANUNCI BOP 

2019DECR000717  1052-000005-2019 16/07/2019 Convocatòria de la Comissió de política municipal el dia 22 de juliol de 2019 

2019DECR000718  2058-000008-2018 17/07/2019 DEC DIVUITENA QUOTA 15072018                                                                                                                                                                                                                                    



 

 

2019DECR000719  1046-000020-2019 17/07/2019 Convocatòria de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2019 

2019DECR000720  2436-000009-2018 17/07/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 17072019                                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000721  2334-000037-2019 17/07/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 17072019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000722  1458-000002-2019 18/07/2019 suplencia recepcionista piscina 

2019DECR000723  1657-000039-2019 18/07/2019 APROVACIO FACTURES FASE ADO FINALS DE JUNY 

2019DECR000724  1657-000039-2019 18/07/2019 APROVACIO FACTURES FASE O FINALS DE JUNY 

2019DECR000725  1512-000005-2019 18/07/2019 RECTIFICACIO IMPORT DEC NOMINES REGIDORS JUNY 

2019DECR000726  1599-000072-2019 18/07/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 18072019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000727  1657-000040-2019 18/07/2019 PAGAMENTS LLOGUERS, TECNICS I DESPESES DIVERSES 

2019DECR000728  2436-000008-2019 18/07/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 18072019                                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000729  1599-000073-2019 18/07/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 18072019                                                                                                                                                                                                              

2019DECR000730  1512-000006-2019 19/07/2019 DEC DIETES TREBALLADORS JULIOL 19072019                                                                                                                                                                                                                         

2019DECR000731  2436-000009-2019 19/07/2019 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 19072019                                                                                                                                                                                                                           

2019DECR000732  1657-000038-2019 19/07/2019 FACTURES ENDESA JULIOL 

2019DECR000733  1403-000034-2019 19/07/2019 PAGAMENT DESPESES DIVERSES 

2019DECR000734  2410-000032-2019 19/07/2019 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 19072019                                                                                                                                                                                                                           

2019DECR000735  2374-000011-2019 22/07/2019 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 22072019                                                                                                                                                                                                         

2019DECR000736  1861-000154-2019 23/07/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 23072019                                                                                                                                                                                                         

2019DECR000737  2309-000002-2019 23/07/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT URB 23072019                                                                                                                                                                                                                             

2019DECR000738  1366-000005-2018 24/07/2019 Decret ordenació del pagament de la indemnització 

2019DECR000739  1330-000003-2019 24/07/2019 DEC APROVACIO ACTIVITATS DE TRACTAMENT 24072019                                                                                                                                                                                                                 

2019DECR000740  1403-000043-2019 24/07/2019 Decret ordre pagament anticipat acte musical Festa Major 

2019DECR000741  1046-000021-2019 24/07/2019 DEC CONV JUNTA DE GOVERN DELIBERATIVA 24072019                                                                                                                                                                                                                  

2019DECR000742  1032-000010-2019 24/07/2019 Convocatòria de sessió ordinària del Ple de la corporació en data 29 de juliol de 2019 

2019DECR000743 1657-000041-2019 26/07/2019 Pagament als tècnics i varis 

 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, en relació al Decret número 2019DECR000693 
referent al nomenament de l’arquitecte tècnic, demana saber qui ha estat nomenat.   
 
L’Alcalde respon que ha estat nomenat el Sr. Xavi Rodà Cotano, explicant que després d’un procés 
de selecció va ser proposat pel tribunal i precisament avui ha pres possessió del lloc de treball com a 
funcionari de l’Ajuntament.  
 
4.0.- Aprovació d’un Pla Econòmic Financer pel 2019-2020 
 
Antecedents 
La liquidació del pressupost 2018 aprovada pel decret 2019DECR000206 de data 28 de febrer, posa 
de manifest que aquesta corporació no compleix amb la regla de despesa. 
 
L’incompliment de la regla de depesa per a l’exercici 2018 ascendeix a l’import de 933.275,72 euros. 
 
El secretari-interventor en data 28 de febrer de 2019 va emetre un informe que posava de manifest 
que davant l’incompliment de la regla de la despesa, l’Ajuntament havia d’iniciar l’elaboració i 
aprovació d’un Pla Econòmic Financer (PEF), de conformitat amb l’article 21 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El PEF ha de permetre que en el termini de dos anys comptadors des de que es posa de manifest 
l’incompliment de la regla de la despesa, els comptes de l’Ajuntament assoleixin el seu compliment, 
amb el contingut i l’abast que preveu la LO 2/2012. 
 
A la vista d’aquest requeriment, mitjançant Decret de l’Alcaldia 2019DECR000226 de data 7 de març, 
s’inicià l’expedient per a l’aprovació del Pla Econòmic-Financer d’aquesta corporació amb escenari 
2019-2020 per al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa en els 
exercicis 2019 i 2020. 
 
Atenent a l’article 23 1. de la  LO 2/2012, els plans economicofinancers s’han de presentar en el 
termini màxim d’un mes des que es constati l’incompliment i han de ser aprovats en el termini màxim 
de dos mesos des de la presentació, i la posada en marxa no pot excedir els tres mesos des de la 
constatació de l’incompliment o de l’apreciació de les circumstàncies que preveu l’article 11.3. 
 
El mateix article 23.4 estableix que els plans economicofinancers elaborats per les corporacions 
locals han d’estar aprovats pel Ple de la corporació. 
 
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007 Reglament d’estabilitat 



 

 

pressupostària, es donarà comunicació a la Direcció General de Política Financera, el corresponent 
pla econòmic financer que s’hagi aprovat. 
 
D’acord amb l’article 10 i l’apartat 5 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, l’aprovació del pla econòmic i financer 
s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya de la documentació prevista en aquesta Ordre.  
 
En el BOE de 8 de novembre de 2014, es va publicar l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que 
en l’apartat 4 del seu article únic modifica l’apartat 2 de l’article 9 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
Mitjançant aquesta modificació s’estableix que la corporació local remetrà el pla econòmic i financer al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini de 5 dies naturals des de la seva 
aprovació per la pròpia corporació local o per l’òrgan que exerceixi la tutela financera, segons 
procedeixi.  
 
L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que 
desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostaria disposa que el Pla econòmic financer aprovat pel Ple 
de la corporació s’inserirà a efectes exclusivament informatius al butlletí informatiu de la corporació, si 
en tingués i també al Butlletí Oficial de la Província. També a efectes exclusivament informatius una 
còpia del pla es trobarà a disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple i fins a la finalització 
del seu període de vigència. 
 
Els serveis econòmics de la Corporación han elaborat, amb col·laboració i assessorament del servei 
de l’organisme XALOC de la Diputació de Girona, un PEF que posa de manifest les causes de l’ 
incompliment de la regla de la despesa i les mesures previstes per redreçar la situació econòmica-
financera durant el període 2019-2020 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció,  
 
Legislació aplicable 
Llei Orgànica 2/2012, 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament aplicable als ens locals en 
matèria d’estabilitat pressupostaria. 
Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local, la qual afegeix 
un nou article 116 bis a la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, del contingut i 
seguiment del pla econòmic-financer. 
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera 
Ordre HAP/2082/2014, de 7 novembre, que modifica l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 
Nota informativa sobre la tramitació dels Plans Econòmics i Financers aprovats pels ens local d’11 de 
novembre de 2014 de Tutela financera. 
Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2019, de data 4 
d’abril de 2019. 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer- Aprovar el Pla Econòmic Financer pel període 2019-2020 que preveu assolir el compliment 
de la regla de la despesa, així com mantenir l’estabilitat pressupostaria a la finalització del termini de 
vigència del Pla.   
 
Segon- Trametre còpia del Pla Econòmic Financer a la Direcció General de Política Financera, de 
conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP. 
 
Tercer.- Trametre la informació corresponent al Ministeri d’Hisenda per la plataforma habilitada a 
l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitat Locals. 
 



 

 

Quart.- Exposar, a efectes informatius, el Pla Econòmic Financer al públic mitjançant la inserció de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.-  Fer-ho públic en el portal de transparència durant el seu període de vigència. 
 
Sisè. Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:   
L’Alcalde presenta la proposta explicant els motius i les causes de l’incompliment, derivades en bona 
part per l’assumpció de les obres d’urbanització de la zona industrial de la UA-16, i manifesta la seva 
confiança que el compliment de la regla de la despesa per l’any 2019 i següents es complirà amb una 
execució pressupostaria sense excepcionalitats, com la que hi ha hagut a l’any 2018.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP,  pregunta si comptablement es podia haver fet 
diferent per evitar haver de fer un  PEF.  
 
L’Alcalde explica que necessariament s’han de comptabilitzar tots els ingressos i despeses de 
l’exercici pressupostari, i una vegada liquidat el pressupost s’ha posat de manifest l’incompliment i per 
tant el PEF s’ha hagut de redactar d’ofici.  Malgrat que les mesures per restablir el compliment no 
seran massa exigents, és cert que no agrada haver-lo d’aprovar.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 7 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet  
Vilamala Soler) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
5.0.- RATIFICAR  l’acord  de  dissolució  i  liquidació  de  l’associació  d’ens  locals “Consell  
d’iniciatives  locals  per  al  medi  ambient  de  les  comarques  gironines”, CILMA. 
 
Antecedents 
 
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA 
(CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha comunicat que la seva 
Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 14 de març de 2019, un acord de dissolució i liquidació 
de l’entitat, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que 
l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la 
seva ratificació.  
 
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés de 
racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que formen part, 
directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de sostenibilitat financera de 2012 i 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector 
públic de la Diputació de Girona, ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el 
control financer i la supervisió última de la seva activitat.  
 
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació de Girona, 
s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica del CILMA, atesa la 
inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la prestació de serveis destinats als ens 
locals.  
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar l’Assemblea 
General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord requerirà el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser ratificat pel Ple de cadascun dels ens 
locals.  
 
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir els mateixos 
tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria absoluta de tots els ens locals 
que en són membres. 
 
Per tot allò exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell d’iniciatives 



 

 

locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb efectes econòmics i administratius de 31 
de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 
2019.  
 
Segon.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de dissolució pel que fa al 
destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del CILMA.  
 
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: a) Publicació al BOP de Girona, i 
una referència al DOGC, de l’acord de dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords 
de ratificació de tots els ens associats. b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció 
General d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre d'organitzacions associatives 
d'ens locals  
 
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en matèria de medi 
ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i col·laboració dels ens locals de la 
demarcació en la definició de les polítiques ambientals competència de la Diputació. 
 
Intervencions:   
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT, pregunta quines han estat les funcions del 
CILMA. 
 
L’Alcalde respon que han gestionat temes com el Pacte d’Alcaldes, l’Agenda 21 i establiment de 
mesures d’estalvi energètic, entre d’altres relacionats amb el medi ambient.  
 
El Sr. Reche manifesta que el seu grup s’abstindrà atès que el mateix acord disposa que es crearà un 
nou òrgan consultiu i per tant, la dissolució no servirà de massa res.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP,  manifesta que està d’acord amb la dissolució 
atès que era un organisme que ningú sap massa bé a què es dedica, i hom té la sensació que ha 
servit per col·locar gent dels partits polítics. Recorda que el CILMA era un organisme que tenia 
funcionaris i presidents amb retribució.  Conclou dient que l’Ajuntament hauria de fer una revisió de 
tots aquells organismes als quals participa, com el CILMA, que no són necessaris per la vida 
municipal, atès que cal racionalitzar l’administració i aquesta és la tendència que s’ha de seguir.   
 
L’Alcalde manifesta que cal diferenciar aquells organismes que es creen sense retribucions ni 
indemnitzacions per assistències, d’altres que si comporten una càrrega important; per tant, en el cas 
que es creï un nou òrgan consultiu que serveixi per debatre i per reunir-se sense retribucions, no li 
sembla pas malament en aquest sentit. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet  
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
 
6.0.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a l’Associació Catalana d’Escoles de Música 
(ACEM) 
 
Antecedents 
La regidoria d’ensenyament, a instància de la direcció de  l’Escola de Música el Càntir, ha formulat 
una proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Breda a l’Associació Catalana d’Escoles de Música 
(ACEM). 
 
L’ACEM, que no té ànim de lucre, va ser constituïda en data 9 d’abril de 1994, i consta inscrita en el 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 13397.  Les seves activitats es 
regulen d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d’associació i els seus 
estatuts.  
 
D’acord amb els estatuts de l’associació, la finalitat d’aquesta és promoure la música per mitjà del 
foment, la coordinació pedagògica i la promoció de les escoles de música de Catalunya, finalitat que 
es concreta en els següents objectius:  



 

 

 
a) promoure l’educació musical i la pràctica de la música.  
 
b) Col·laborar mitjançant l’intercanvi d’informació, en totes les qüestions que afecten a les escoles de 
música.  
 
c) Promoure l’intercanvi de comissions d’estudi de professors, d’alumnes, orquestres, cors i altres 
grups semblants.  
 
d) Desvetllar l’interès de les autoritats competents i de la societat en general per les qüestions 
relacionades amb l’educació musical en general, l’orientació cap a la pràctica musical amateur i cap 
els estudis musicals professionals  
 
e) Mantenir contactes, regulars amb altres associacions nacionals i internacionals, tant de caràcter 
públic com privat.  
 
Vist que els Ajuntaments poden sobre la base de la seva iniciativa econòmica formar part de societats 
mercantils (articles 85 i següents de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local), de la mateix manera poden formar part d'associacions no exclusivament integrades per altres 
Ajuntaments o administracions públiques, sempre que es motivi i es justifiqui tal iniciativa i no 
s'atempti contra l'interès propi de l'Entitat i els administrats.  
 
Vist que con data 2 de juliol de 2019 es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i 
el procediment a seguir. 
 
Vist que amb data 2 de juliol de 2019, es va emetre informe per Intervenció sobre les conseqüències 
econòmiques de l'adhesió a l'Associació, informant desfavorablement en base a les limitacions 
establertes per la Disposició Addicional Novena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local -LRBRL-  
 
Aquesta Disposició estableix que les entitats locals no podran constituir o participar de forma directa o 
indirecta de nous organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats o altres ens durant el 
temps de vigència del seu Pla Econòmic Financer (PEF)  
 
No obstant l’observació de l’interventor, es proposa que el Ple aixequi l’objecció atès que actualment 
la quota anual de soci està fixada en 158 euros (IVA inclòs), sense que es contemplin més despeses  
que aquesta; per tant, es pot concloure que l’adhesió a l’ACEM no condiciona econòmicament el PEF.   
 
Vist que el compromís de despesa és assumible i no afecta de forma rellevant a la hisenda municipal, 
es proposa l’adhesió a l’ACEM; acords que s’han d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació.  
 
Legislació aplicable 
Article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Disposició Addicional Quinta de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local -
LRBRL-  
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació  
Estatuts de l’Associació ACEM  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'adhesió de l'Ajuntament de Breda a l'Associació Catalana d’Escoles de 
Música (ACEM), assumint el compliment dels seus estatuts socials, així com el compromís de 
finançar l’entitat mitjançant el pagament de la quota anual de soci i les derrames que si s’escau 
s’aprovin per l’Assemblea general, sense perjudici que es condicioni el seu reconeixement i pagament 
a l’efectiva disposició de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament.  
 
Segon.- Nomenar a la Sra. Eva Andrés Masó, regidora d’ensenyament, representant de l’Ajuntament 
de Breda a l’Assemblea general de l’ACEM.  
 
Tercer.- Sotmetre el presents acords a informació pública per termini d'un mes mitjançant anunci 



 

 

publicat en el Butlletí oficial de la Província, a fi que els interessats presentin les al·legacions que 
estimin pertinents. 
 
En cas que no es presentin al·legacions els acords s’entendran definitivament adoptats, i es procedirà 
a remetre l’acord a l'Associació ACEM als efectes de formar part com a membre associat de ple dret.   
 
Quart.- Fer públic el presenta acord a través del Portal de Transparència. 
 
Intervencions:   
El regidor Andreu Pujol Mas, en qualitat de regidor d’ensenyament del mandat anterior, presenta la 
proposta explicant que la proposta es va iniciar durant el mandat anterior arran de la petició expressa 
de l’equip directiu de l’Escola Municipal. Explica les funcions de l’ACEM, entre les quals hi ha 
promoure l’educació musical, col·laborar mitjançant l’intercanvi de formació, i altres funcions que 
tenen per objectiu relacionar les escoles i coordinar-les entre si.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que és una bona iniciativa però 
davant un informe desfavorable pregunta si es pot aprovar. 
 
L’Alcalde explica que els ens locals que estan dins un PEF no es poden apuntar i esdevenir membres 
d’altres organismes si aquest formar part suposa una despesa econòmica.  Això ve regulat per 
LRSAL i té certa lògica si estiguéssim parlant d’imports importants, però estem davant un cas que 
només comporta una despesa molt menor de 158 euros, i per tant entenem que el secretari ens ha 
d’advertir d’aquesta circumstància però entenem que ho podem aprovar atès que l’import i la 
naturalesa de la despesa no afecta significativament a la hisenda municipal.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet Vilamala 
Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
7.0.- Aprovar la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de l’exercici de les 
competències sancionadores de l’Ajuntament de Breda sobre diverses matèries.   
 
Antecedents de fet  
L’Ajuntament de Breda té delegada a favor del Consell Comarcal de la Selva la competència de la 
recaptació de les multes i sancions administratives derivades de la tramitació dels corresponents 
procediments sancionadors.  
 
La primera delegació es va aprovar en data 8 d’octubre de 2004 en relació a les funcions de 
recaptació en voluntària i executiva dels expedients sancionadors incoats per infraccions en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial; juntament amb l’encàrrec de gestió 
administrativa del procediment sancionador.  
 
Posteriorment, en data 24 d’octubre de 2008, l’Ajuntament va delegar a favor del Consell Comarcal de 
la Selva la gestió recaptatòria dels ingressos de dret públic municipal corresponent a sancions 
imposades per infraccions diferents a les de trànsit.  
 
Més recentment, l’Ajuntament ha delegat a favor del Consell Comarcal la competència sancionadora 
en matèria de transit i la derivada del règim sancionador establert a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, mitjançant acords plenaris de data 16 
d’octubre de 2017 i 21 de maig de 2018, respectivament.  
 
Per tant, en aquests moments l’Ajuntament sanciona (en virtut de la competència sancionadora 
originaria) i el Consell Comarcal recapta en executiva totes les sancions i multes provinents 
d’expedients sancionadors oberts i tramitats per l’Ajuntament.  
 
Aquest esquema de funcionament és vigent i aplicable a totes les matèries, excepte en matèria de 
trànsit i de tinença de gossos perillosos.   
 
Arran d’aquestes primeres delegacions s’ha constatat que els serveis comarcals tenen una major 
capacitat tècnica de gestió i mitjans més idonis per portar a terme els actes d’instrucció dels 
procediments, i per tant, aquest Ajuntament considera convenient ampliar la delegació de la 
competència sancionadora municipal a la resta de matèries, excepte aquelles derivades del control de 



 

 

la disciplina urbanística.  
 
La delegació de la competència sancionadora comporta que el Consell Comarcal assumeixi l’obertura 
del procediment sancionador d’ofici o en virtut de denuncia de part, i nomeni la figura de l’instructor i 
tramiti i resolgui el procediment a través de l’òrgan comarcal que tingui atribuïda la competència 
d’acord amb les seves normes internes. La delegació també inclou la competència de resolució dels 
recursos contra els actes dictats en virtut de la potestat sancionadora delegada.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 114.3.e) 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 transferència de funcions a 
altres administracions públiques requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació.  
 
Fonaments de dret  
La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix en el seu article 4.1.f) que 
correspon als municipis dins l’esfera de les seves competències la potestat sancionadora.  
L’article 25.2 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que l’exercici 
de la potestat sancionadora correspon als òrgans administratius de la que tinguin expressament 
atribuïda per disposició de rang legal o reglamentària.  
No obstant els articles 8 i 9 de l’esmentada llei preveu que la competència pugui ser delegada en els 
termes que preveuen les lleis; concretament preveu que els òrgans de les diferents administracions 
públiques poden delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la 
mateixa Administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents, o en els organismes públics 
o entitats de dret públic vinculats o dependents d’aquelles.  
La delegació de competències no suposa l’alteració de la titularitat de la competència, tot i que sí la 
dels elements determinants del seu exercici que es preveuen en cada cas.  
L’article 85 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, estableix que correspon a la comarca realitzar i assumir les 
competències municipals en els termes establerts per la llei d’organització comarcal de Catalunya.  
L’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca exercir les competències 
que li deleguin els municipis.  
En data 7 de desembre de 2015, el cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la 
Selva va emetre informe favorable a la possibilitat de la delegació de competències de la potestat 
sancionadora per part dels ajuntaments si aquesta es confereix per part dels seus òrgans 
competents, així com la delegació expressa de la resolució dels recursos de reposició que puguin 
emanar dels expedients sancionadors delegats.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple els següents acords:  
 
Primer.- Delegar la competència sancionadora a favor de l’òrgan competent del Consell Comarcal de 
la Selva en funció de la seva normativa interna, de les següents matèries:  
 
1) En matèria de medi ambient:  
 
- Obertura d’establiments i control de les activitats. 
- Sorolls i vibracions. 
- Tinença d’animals. 
- Prevenció d’incendis forestals 
 
3) En matèria de serveis i residus: 
 
- Residus i neteja urbana. 
- Gestió de purins, fems i fangs de depuració. 
- Gestió de terres i runes. 
- Abastament d’aigua potable 
- Clavegueram i depuració. 
 
4) En matèria de via pública: 
 
- Convivència ciutadana i activitats a la via pública. 
 



 

 

La delegació integral d’aquestes matèries a favor del Consell Comarcal de la Selva quedarà 
inicialment vinculada quan a la seva durada i vigència al conveni de delegació en matèria de gestió 
recaptació voluntària i executiva dels expedients sancionadors per infraccions diferents a les de 
trànsit.  
 
Segon.- Delegar la competència per a la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut de la 
potestat sancionadora delegada a l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva en funció de la 
seva normativa interna.  
 
Tercer.-  Sol.licitar al Consell Comarcal de la Selva que accepti la delegació i la formalitzi a través 
d’un conveni interadministratiu que reguli l’exercici d’aquesta competència; fent constar en els 
esmentats acords, que la delegació podran ser revocada per qualsevol de les parts amb un preavís 
de 6 mesos, i es comunicarà preferentment abans del 30 de juny de la següent anualitat que s’hagi de 
resoldre.  
 
Quart.-  Fer públic els presents acords al BOP, al DOGC i en el E-tauler de la corporació.  
 
Cinquè.-  Facultar a l’Alcalde per tal que formalitzi els acords i conveni derivats de l’execució dels 
presents acords.  
 
Sisè.-  Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva i a les diferents àrees d’aquest 
ajuntament. 
 
Intervencions:   
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT, manifesta que el seu grup hi votarà en contra 
perquè sempre ha defensat que cal recuperar competències i no delegar-ne més.   
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si hi ha expedients oberts per la 
neteja de solars.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant explica que el servei està delegat al Consell Comarcal que envia cartes 
d’advertiment als propietaris, i si no fan cas de la primera carta envia una segona, que normalment fa 
efecte i acaben per netejar la parcel·la sense haver d’arribar a obrir un expedient sancionador.  
 
La Sra. Cortada pregunta pel servei de porta a porta, si encara es fan advertiments a aquelles 
persones que reciclen malament o ja s’estan aplicant sancions. 
 
El Sr. Amargant respon que de moment només es sanciona quan les bosses d’escombraries es 
deixen a la via pública, en papereres o en camps. En aquest cas es fa una inspecció del contingut de 
la bossa  i en molts casos s’acaba identificant l’infractor, i el Consell Comarcal acaba sancionant. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet  
Vilamala Soler, Juan Antonio Marín Acuña), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Judit 
Cortada Esteve) 
 
8.0.- Aprovar el reconeixement de l’increment de les retribucions dels empleats públics al 
servei de la corporació per a l’any 2019. 
 
Antecedents  
El R.D Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, ha aprovat l'augment de la retribució del sector públic amb 
efecte des de l' 1 de gener de 2019. 
 
L'article 3 2 d’aquesta norma estableix, per a l'exercici 2019, els límits aplicables al creixement de les 
retribucions del personal al servei del sector públic, que no poden experimentar un increment global 
superior al percentatge establert respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de l'exercici 
anterior, en termes d'uniformitat entre els dos períodes, tant pel que fa al personal com a l'antiguitat 
del mateix.  
 



 

 

Concretament s’estableix que el 2019, les retribucions del personal del sector públic no poden 
experimentar un increment global de més de 2,25 per cent respecte a 31 de desembre de 2018. A 
més, preveu que si l'augment del producte interior brut (PIB) a preus constants a l’any 2018 assoleix 
el 2,5%, s’incrementarà amb un nou 0,25 % amb efectes a partir de l' 1 de juliol de 2019.  
 
Vist que s’ha donat compliment a les previsions de creixement, el Consell de Ministres va acordar en 
data 21 de juny de 2019 aprovar l'increment salarial del 0,25% addicional del personal al servei del 
sector públic, que s’ha de fer efectiu amb efectes del dia 1 de juliol de 2019; per al qual cosa 
l’augment total de retribució queda en un 2,5%.   
 
Aquests increments s’han de reconèixer i aplicar amb caràcter retroactiu. Això suposa que les 
nomines dels empleats públics de l’Ajuntament s’han de recalcular amb els increments preceptius, 
així com el percentatge de retenció aplicable per l’IRPF que s’escaigui.  
Així doncs, i en compliment de l’esmentada normativa, l’Ajuntament s'ha de limitar a aplicar les 
quantitats previstes per a l'any 2019 segons el grup o subgrup de classificació al qual pertanyi el 
funcionari, tant per a les retribucions bàsiques com pel nivell de complement de destinació que 
correspongui al lloc de treball, i augmentar un 2,25% l'import de complement específic assignat al lloc 
a data 31 de desembre de 2018.  En relació a la pagues extraordinàries dels mesos de juny i 
desembre de l’any 2019, els funcionaris percebran en concepte de sou i triennis, els imports que es 
recullen en el RD Llei 24/2018, de 21 de desembre, que també inclouen el 2,25% d’increment, més el 
complement específic assignat al lloc de treball.  
En relació al personal laboral, cal dir que el R.D Llei 24/2018, de 21 de desembre no fixa els imports 
dels conceptes retributius, tal com fa en el cas del personal funcionari, sinó que, únicament estableix 
el límit de la massa salarial que no podrà superar. 
Per altra banda l'article 27 del TRLEBEP, assenyala que les retribucions del personal laboral es 
determinaran d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte 
de treball, respectant en tot cas la norma que estableix que «No es podran aprovar increments 
retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats 
anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel personal». 
El Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Breda per als anys 2008-2012 
(codi de conveni 1702442. Publicat en el DOGC 5573 de 23.02.2010) estableix en el seu article 51 el 
règim dels increments salarials, fixant que es produirà “un increment de retribucions igual a l’índex de 
preu al consum de l’estat espanyol, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, a 31 de desembre de 
cada any. Els efectes de l’increment han de ser a partir de l’1 de gener de l’any següent, no generant-
se endarreriment d’anys vençuts. Per l’aplicació d’aquesta millora es crea el plus anomenat millora. 
L’increment és el general previst per la Llei de pressupostos generals de l’estat per a cada any, i si 
aquest és inferior a l’IPC esmentat, s’ha de complementar la diferència fins a aquest amb la limitació 
esmentada. De l’increment salarial es dedica un 0,5% a establir un pla de pensions pel personal, 
aquest 0,5% s’ha d’aplicar amb independència de que l’augment retributiu establert pels funcionaris 
per la Llei de pressupostos generals de l’estat establís un increment igual a l’IPC.”  
 
Cal tenir en compte que aquest conveni finia el 31.12.2012, no obstant s’ha d’entendre prorrogat 
tàcitament en tant no es produeixi una denuncia expressa per alguna de les parts. Dit això, també cal 
posar de manifest que el R.D Llei 24/2018, de 21 de desembre opera com a límit i per tant enguany 
no es poden donar increments superiors als establerts per aquesta norma amb rang de llei.  
 
A la vista dels límits salarials i de la disposició del conveni col·lectiu de treball i en la mesura de no 
produir greuges no equitatius entre els dos règims jurídics de personal, s’ha de reconèixer pel 
personal laboral l’increment general del 2,25% amb efectes del dia 1 de gener, més un increment del 
0,25% a partir de l’1 de juliol.   
 
El secretari-interventor ha emès informe favorable sobre la fiscalització prèvia de la proposta, 
advertint que l’actualització de les retribucions s’ha de condicionar a la prèvia retenció de crèdit a 
nivell de vinculació jurídica i la posterior tramitació i aprovació, si s’escau, de la modificació de 
pressupost que doti de crèdit suficient les aplicacions pressupostaries, a fi d’ atendre les obligacions 
que es disposen en els presents acords, tal com es va fer constar en els acords de Ple de data 26 de 
juny de 2019.  
 
Legislació aplicable  
R.D Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions 
en l’àmbit del sector públic 
El Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Breda per als anys 2008-2012 



 

 

(codi de conveni 1702442. Publicat en el DOGC 5573 de 23.02.2010)  
Acord dels funcionaris de l’Ajuntament de Breda.  
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 
Primer.- Reconèixer amb efectes del dia 1 de gener de 2019, un increment del 2.25% de les 
retribucions de tots els empleats públics al servei de la corporació.  Així mateix es reconeix un 
increment addicional del 0,25% de les retribucions de tots els empleats públics amb efectes del dia 1 
de juliol de 2019, tot de conformitat amb el que preveu el R.D Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Segon.- Regularitzar, mitjançant un pagament d’una nòmina extraordinària durant el mes d’agost, els 
imports deguts amb caràcter retroactiu.  
 
Tercer.- Fer públics els presents acords  a l’E-Tauler de la Corporació. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la gestoria Grup Gestió Girona i als serveis comptables de la 
corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Intervencions:   
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que el punt de l’ordre del dia del Ple que es va passar amb 
la convocatòria i la informació que també es va passar casa per casa, deia per error que 
s’incrementava la retribució de l’Alcalde i això no és així i cal aclarir-ho,  atès que únicament s’aprova 
l’increment del personal i dels empleats públics tal com preveu la llei de pressupostos de l’Estat,  i en 
cap cas s’actualitza el sou de l’Alcalde, que és el que es va aprovar en el passat Ple de 26 de juny.   
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet Vilamala 
Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
9.0.- Aprovació del canvi de nom del carrer Sant Llop pel carrer de Neus Català 
 
Antecedents 
Tenint en compte l'escrit presentat pel col·lectiu feminista Malves en data 17 d’abril de 2019 RE núm. 
2019001475 on proposen el canvi de nom d’algun carrer pel de Neus Català. 
 
Amb data 19 de juliol de 2019, per Provisió d’Alcaldia, es va recollir la motivació del canvi de 
denominació del carrer Sant Llop per carrer de Neus Català. 
 
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació, Sr. Jordi Jové Perich de data 24 de juliol de 
2019. 
 
Legislació aplicable 
— L'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat per 
Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol. 
— La Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 
30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions 
tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de nom del carrer Sant Llop, dedicant aquesta via pública a Neus Català 
per la gran transcendència en la història recent col·lectiva del país. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte al 
BOP i a l’E-tauler, als efectes que qualsevol interessat pugui presentar les  al.legacions o 
reclamacions que consideri convenients.  En el cas que no es presentin al.legacions, l’acord 
esdevindrà definitiu i es publicarà per general coneixement. 
 



 

 

Tercer.- Notificar aquest acord als seus causahavents i als veïns i propietaris afectats. 
 
Quart.- Una vegada aprovat definitivament, es notificarà a les Administracions Públiques interessades 
i a les Entitats, empreses i Organismes que prestin en el Municipi serveis destinats a la col·lectivitat 
[Delegació Provincial d'Estadística, al Cadastre, al Registre de la Propietat i a Correus...]. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions:   
L’Alcalde presenta la proposta explicant que la iniciativa del canvi de nom sorgeix del col.lectiu 
Malves  que va tenir converses amb la regidoria d’igualtat del mandat anterior i es va arribar a un 
acord que un bon carrer podria ser l’actual carrer Sant Llop, atès que varem prioritzar afectar el menor 
número de veïns possible i també que no es situés en un polígon industrial o un carrer que pogués 
semblar de tercera atès que la figura de Neus Català és suficientment important per què gaudeixi d’un 
bon carrer. 
 
El regidor Sr. Juan Antoni Marín portaveu del PSC-CP, manifesta que ha llegit la instancia que dona 
origen a la proposta i uns dels motius del canvi és que hi ha molt pocs noms de dona a la majoria de 
municipis de Catalunya i també a Breda, i certament és una cosa que s’ha de valorar i tenir en 
compte.  Evidentment no tenim res a dir al nom de Neus Català, una lluitadora comunista i antifeixista 
fins a última hora, però si que ens agradaria proposar com a forma de funcionament pel futur, es que 
es creï una comissió municipal que estudiï i proposi els noms dels carrers a través d’un procés de 
participació ciutadana, tal com es fa en els pressupostos, per establir un llistat de noms que es poden 
posar quan s’obri un nou carrer, i que òbviament es pot prioritzar que siguin noms de dones catalanes 
que hagin fet historia.  
 
L’Alcalde manifesta que ens apuntem la proposta, no obstant cal dir que ja en la legislatura passada 
s’havia parlat en una Comissió de política municipal que quan es recepcionin les obres del polígon 
industrial de Cal Batlle, el carrer de Hohner que avui no té nom, es proposarà el nom de carrer de la 
dona treballadora, atès que es un nom que pot tenir suficientment consens per ser aprovat.   
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet Vilamala 
Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
10.0.- Elecció de Jutge/sa de Pau titular de Breda 
 
Antecedents 
En data 6 de maig es va aprovar per Junta de Govern, la convocatòria per l’elecció del Jutge de Pau 
titular de Breda. 
 
La convocatòria es va fer pública mitjançant edicte publicat al BOP de Girona, número 95 de 17 de 
maig de 2019 i mitjançant Ban municipal. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’instàncies per participar en el procés d’elecció del Jutge de 
Pau Titular de Breda s’han rebut les següents: 
 

Ordre RE I DATA NOM I COGNOMS DNI 

1 1683 9/05/2019 M ISABEL LOPEZ GARCIA *5409* 

2 1715 13/05/2019 M TERESA MAS TRUNAS *2991* 

3 1725 14/05/2019 JAUME ROURA COLL  *8944* 

4 1743 15/05/2019 EVA OLIVÉ SERRA *5672* 

 
D’acord amb la normativa vigent i l’ofici tramés per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, correspon al Ple de la Corporació proposar qui ha de ser nomenat Jutge de 
Pau titular. 
 
Valorats els currículums vitae presentats es proposa pel nomenament al càrrec de Jutge de Pau 
Titular de Breda al Sr. Jaume Roura Coll, per considerar que és el candidat més idoni per exercir les 
esmentades funcions.  



 

 

 
Legislació aplicable 
Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial. 
Els articles 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Article 101 i 102.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Proposar pel càrrec de Jutge de Pau titular del municipi de Breda, pel període 2019 a 2023, 
al Sr. Jaume Roura i Coll.  
 
Segon.- Trametre aquest acord al Jutge Degà de Primera Instància i Instrucció de Santa Coloma de 
Farners i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, proposant el seu nomenament. 
 
Tercer.- Notificar l’acord als candidats que no han resultat escollits, agraint-los la participació. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions:   
L’Alcalde presenta la proposta explicant en primer lloc que cal fer una menció especial al Jutge de 
Pau actual que fa més de setze any que exerceix, concretament des del 4 de març del 2003, havent 
estat quatre legislatures i un bagatge molt important.  Explica que no continua, no per falta de voluntat 
sinó que tal com ha manifestat el mateix Sr. Antoni Sibina, els problemes de salut fan que sigui 
aconsellable plegar en aquests moments, i es per aquest motiu que l’Alcalde demana que el Ple li 
dediqui un fort aplaudiment com agraïment a la seva tasca i dedicació al llarg de tots aquests anys.  
 
El Ple li ret homenatge amb un llarg aplaudiment.  
 
Seguidament l’Alcalde passa a explicar el procés de selecció que s’ha realitzat i al qual s’han 
presentat quatre persones. Explica que el Ple ha d’acabar fent una proposta de nomenament i davant 
les dificultats de determinar qui té més mèrits per ser nomenat, l’equip de govern ha optat per 
prioritzar el criteri de disponibilitat horària, atès que el perfil més idoni és el d’una persona jubilada 
que disposi de temps lliure per exercir les funcions, ja sigui els matins o les tardes, ha de poder fer 
casaments entre setmana i també caps de setmana; i valorant aquesta disponibilitat es proposa el 
nomenament del Sr. Jaume Roura Coll. 
 
El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT, manifesta que hi votaran a favor perquè 
òbviament no tenim res contra la persona d’en Jaume i entenem l’argument que se’ns presenta però 
es presentaven tres candidates i un sol candidat i potser s’ha perdut una bona oportunitat per 
nomenar una dona.  
 
L’Alcalde manifesta que abans d’entrar al Ple, s’ha estat debatent aquesta qüestió dins l’equip de 
govern i certament es d’aquells coses que no agraden i que ho entenem perfectament perquè no és 
de la nostra devoció.   
 
El regidor Sr. Juan Antoni Marín portaveu del PSC-CP, manifesta que en la línea expressada per la 
CUP també hi votarem a favor, malgrat que segurament hi havia altres persones que podrien fer-ho 
molt bé o millor, atenent els seus coneixements i estudis  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet Vilamala 
Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
11.0.- Aprovació Festes Locals 2020 
 
Antecedents 
L’article 46 del RD 2001/83, de 8 de juliol, regula com a competència del Ple de la Corporació la 



 

 

proposta de les dues festes locals que corresponen a la decisió del Ple de la Corporació.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau 
la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer.- Proposar com a Festes locals per l’any 2020, les següents: 
 
- Dies 7 i 8 de setembre de 2020 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament de Treball a Girona, pel seu 
coneixement i als efectes que corresponguin. 

 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:   
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet Vilamala 
Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
12.0.- Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades 
 
Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment dels robatoris en 
domicilis en els darrers mesos. 
 
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació d’aquest tipus de 
delinqüència es mostren clarament insuficients per aprevenir iresoldre aquest increment de robatoris. 
 
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element dissuassori per als 
delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat provisional són vistos en 
benefici dels delinqüents i noen beneficid’una societat més segura que respecti lallibertat i lapropietat 
privada dels qui pateixen aquests delictes, 
 
El ple de la corporació, a proposta del grup municipal d’ERC-Breda proposa l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es concreta 
amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la nostra comarca. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i d’una manera 
concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per 
resoldre aquesta problemàtica. 
 
Tercer.- Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal que en els 
seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les peticions de pena, de 
les sentències i de considerar la reincidència. 
 
Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació  sol·liciti una modificació 
del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes. 
 
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’eurosque es deuen a la 
Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos materials i humans de la 
Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la Diputació, 
al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrésde Diputats,i al Consell Comarcal als 
efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi. 
 



 

 

Intervencions:   
El regidor Sr. Josep Amargant presenta la proposta llegint integrament la moció que es presenta.  
 
El regidor Aleix Reche, portaveu de la CUP-AMUNT, manifesta que hi votaran en contra atès que 
malgrat entendre la problemàtica no poden compartir la solució que planteja la moció, més policia i 
més presó.  Manifesta que cal un debat més profund sobre aquesta qüestió i no estant d’acord amb 
tots els termes de la moció.   
 
El regidor Sr. Juan Antoni Marín portaveu del PSC-CP, pregunta quin augment de robatoris hi ha 
hagut a Breda respecte a l’any anterior.  
 
L’Alcalde manifesta que a Breda és possible que el número de robatoris hagi baixat respecte l’any 
anterior, però el problema que afecta especialment a les urbanitzacions és recurrent i concretament 
aquest últim mes hi ha hagut tres robatoris i per tant cal fer-hi alguna cosa i és positiu posar el 
problema sobre la taula. 
 
El Sr. Marín manifesta que mocions així plantejades poden donar lloc a més alarma social. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet  
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Juan Antonio 
Marín Acuña) 
 
13.0.- Moció presència dels Mossos d'Esquadra davant els jutjats 
 
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va exigir als Mossos d'Esquadra 
que protegeixin de forma presencial i permanent totes els Jutjats de Catalunya, d'entre els quals hi ha 
el Jutjats de Santa Coloma de Farners, amb l'objectiu de protegir els edificis judicials de diferents 
bretolades i actuacions incíviques que hi va haver ara fa uns mesos.  
 
La mesura adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es considera una mesura del tot 
desproporcionada. En efecte, destinar durant vint-i-quatre hores al dia, els set dies a la setmana, un 
mínim de dos efectius per tal de fer guàrdia en un edifici genera un ús del servei públic de seguretat 
excessiu vers el bé a protegir, i alhora genera una disminució dels escassos efectius que disposa el 
cos de Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Farners i a la comarca de La Selva. Aquest fet s'ha 
posat de manifest a la Junta de Govern Local, considerant necessari instar el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que reconsideri l'adopció d'aquestes mesures a fi de garantir la disposició d'un 
major nombre d'efectius per tal de garantir la seguretat ciutadana de la resta de colomencs i 
selvatans, actualment desprotegida permanentment amb quatre efectius de Mossos d'Esquadra.  
 
Recentment l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners aprovà una moció per fer front a l’alarma 
social dels robatoris en cases habitades, deixant palès la mancança d'efectius policials per tal de 
realitzar la prevenció investigació d'aquest tipus de delinqüència i s'instava a diferents institucions 
polítiques i judicials per tal que en l'àmbit de les respectives competències adoptessin mesures per 
millorar la seguretat ciutadana, ja siguin mesures preventives, formatives, econòmiques i jurídiques. 
 
Com sigui que des d'aquest Consistori no es disposa d'informació de quina ha de ser la data en que 
es posarà fi a l'ordre donada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la vigilància i 
protecció dels edificis judicials, considerem necessari posar de manifest la desproporcionalitat 
d'aquesta mesura, juntament la disminució d'efectius que vetllin per la seguretat en les persones. És 
obvi que quatre efectius i dos cotxes patrulla a la comarca de La Selva que només es dediquin a la 
vigilància dels edificis judicials de Santa Coloma de Farners va clarament en detriment a la seguretat 
de les persones de Santa Coloma de Farners i de la pròpia comarca. A l'efecte, s'ha de tenir en 
compte també que Santa Coloma de Farners compta amb la seu dels Mossos d'Esquadra de l’Àrea 
Bàsica Policial de La Selva interior, que ha de donar servei a vint-i-tres municipis distribuïts en un 
àrea molt extensa i amb vies de comunicació a vegades complicades. 
 
Vist que aquest assumpte ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
 
1. Instar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reconsideri la mesura adoptada de 



 

 

vigilància i control dels edificis judicials, i en concret dels dos edificis judicial situats a Santa Coloma 
de Farners, evitant així la immobilització de quatre agents situats davant els Jutjats de Primera 
Instància i Instrucció de Santa Coloma de Farners les vint-i-quatre hores del dia, set dies a la 
setmana. 
 
2. Sol·licitar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que calculi el cost que significa 
disposar de quatre efectius vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana per tal de prestar el servei 
de vigilància davant els Jutjats de Santa Coloma de Farners. 
 
3. Comunicar aquesta resolució als Jutjats de Santa Coloma de Farners, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, als ajuntaments de la comarca de La Selva, al Consell Comarcal de La Selva, 
al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Intervencions:   
El regidor Sr. Josep Amargant presenta la moció llegint integrament el seu text i explicant que té per 
objecte demanar que es destinin més agents per seguretat ciutadana i no tant a vigilar edificis.  
Manifesta que la situació és complicada i ciutadania no està al cas de les mancances del servei, que 
es pot donar el cas que un dissabte a la nit només hi hagi una patrulla del Mossos per vint-i-tres 
municipis de la Selva.  
 
 
El regidor Sr. Juan Antoni Marín portaveu del PSC-CP, manifesta que el seu grup s’abstindrà atès 
que creiem que la moció està dient al TSJC o al Departament d’Interior com han d’organitzar la policia 
a Catalunya, i això no és de competència municipal. De la mateixa forma que no ens agradaria que 
ens diguessin com hem d’organitzar nosaltres la nostra Guardia Municipal. Dit això, si que estem 
d’acord en manifestar la queixa que els Mossos d’Esquadra tardin tant en arribar a Breda, però això 
no és una cosa que vingui d’ara, és una cosa històrica, que sempre ha estat així, i per tant entenem 
que no va vinculada al fet que estiguin vigilant els jutjats.  Barrejar una cosa amb l’altre no té massa 
sentit. Una cosa certa és que hi ha pocs Mossos i quan arriben aquí arriben tard, amb això estaríem 
d’acord, però no podem dir el que han de fer o que no han de vigilar els jutjats.  
 
El regidor Sr. Amargant respon que potser no els hi hem de dir com han de fer la feina però si que 
ens hem de queixar si creiem que la feina no la fan bé.  Manifesta que com a regidor de Governació 
ha viscut molts casos i moltes problemàtiques a les nits i ha pogut constatar que hi ha pocs efectius i 
per tant, considerem que haver de cobrir els edificis públics va en detriment de la seguretat ciutadana 
i això no és correcte; si més no, no cal vigilar 24 hores al dia, i creiem que això si que ho podem dir.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que aquesta moció ha sorgit de l’ACM i s’ha adaptat a la realitat 
de Breda però no afecta només a Breda.  Els jutges decideixen que han de vigilar els seus edificis i 
per tant la seva decisió afecta als nostres interessos atès que va en detriment del servei, i per tant 
estem ben legitimats per dir el que creiem sobre la gestió del servei.  Per altra banda, respecte al fet 
que no hem de dir que han de fer, recordem que el Departament d’Interior si que ens diu a nosaltres 
com hem d’articular el servei de la Guardia Municipal, i estem davant un contenciós administratiu pel 
fet de voler coordinar els nostres vigilants municipals amb els de Riells i Viabrea, per un benefici 
comú dels dos municipis i posar tots els efectius dels dos municipis al servei de la població, i ens 
venen a dir que això no ho podem fer; per tant creiem que nosaltres com a òrgan polític estem 
legitimats per reivindicar allò que creiem que està ben fet i denunciar allò que creiem que està mal fet 
com tantes altres mocions que s’aproven en els Plens municipals d’arreu de Catalunya 
 
L’Alcalde conclou dient que la qüestió té una incidència directa en el dia a dia, atès que el dèficit 
històric de Mossos hi ha estat sempre però evidentment si ja anàvem curts d’efectius abans ara 
encara més. Evidentment són dos debats diferents, un sobre si políticament creiem que els esforços 
policials s’han de destinar a salvaguardar i custodiar les seus judicials, cosa que tenim els nostres 
dubtes atès que entenem que és prioritari que els agents estiguin al carrer protegint la seguretat 
ciutadana i l’altre tema és queixar-nos que aquesta qüestió té una afectació directa en la capacitat de 
desplegament dels Mossos en el territori, i si abans tardaven en arribar a Breda, ara encara tarden 
més.   
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Elisabet  
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Juan Antonio Marín Acuña) 



 

 

 
 
14.0.- Assumptes urgents.  
No escau. 
 
15.0.- 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 què està passant amb els contenidors 

de la restes de jardí atès que hi ha alguns veïns que no els hi estan arribant.  

El regidor Sr. Josep Amargant respon que es varen repartir en el moment d’implantar el porta a porta 

uns 300 contenidors per restes vegetals però no tothom els feia servir i es varen deixar de 

subministrar i ara s’ha tornat a fer un comanda d’uns 30 contenidors que s’està a l’espera que arribin. 

També s’està fent una comprovació d’aquells usuaris que tenen contenidor i que no l’han fet servir 

mai,  per tal de recuperar aquests contenidors.  

El Sr. Reche diu que hi ha gent que fa força temps que s’espera.  

El Sr. Amargant diu que tenen raó i que certament ha anat tot més lent del que esperàvem, no 

obstant preveiem tenir-ho solucionat en un termini de dues setmanes.  

- La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, pregunta pel tema dels ocupes, concretament 

si hi ha hagut un augment de casos a Breda, si estan localitzats i què s’hi pot fer.  

El Sr. Amargant respon que si que estan localitzats però un cop han ocupat la casa s’ha de seguir 

procediment segons la denuncia del propietari i la qüestió ja passa a mans dels Mossos.  

L’Ajuntament només pot fer prevenció i si es pot evitar dins les primeres vint-i-quatre hores s’intenta 

avisar als Mossos, però cal dir, que les lleis en aquest tema no ajuden i estan mal fetes.  

El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que es fa tot allò que està dins les possibilitats de l’Ajuntament, 

en alguns casos s’ha autoritzat que es tapiï un pis buit o que els Guàrdies Municipals acompanyin  la 

propietat a parlar amb els ocupes.  

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