
 

  

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

 
Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2019000013  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 de novembre de 2019 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 22:10 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
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) 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
  
Desenvolupament de la sessió: 
 
Un cop comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a 
tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes anteriors 
Es sotmeten a aprovació dels membres del Ple les actes de les darreres sessions plenàries 
celebrades, en dates 7, 15 i 21 d’octubre de 2019, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC.  
 
Resultat: les actes son aprovades per unanimitat dels membres presents. 
 
 
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 de les resolucions 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: 
 
1046-000030-2019 JUNTA DE GOVERN JGL2019000027 30092019 

1046-000031-2019 JUNTA DE GOVERN JGL2019000028 07102019 

1046-000032-2019 JUNTA DE GOVERN JGL2019000029 14102019 

1046-000033-2019 JUNTA DE GOVERN JGL2019000030 21102019 

1046-000034-2019 JUNTA DE GOVERN JGL2019000031 28102019 

1046-000035-2019 JUNTA DE GOVERN JGL2019000032 04112019 

 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 



 

  

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 el 7 d’octubre i el 25 de 
novembre de 2019: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2019DECR000939  1599-000088-2019 07/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 07102019  

2019DECR000940  1861-000197-2019 07/10/2019 DEC APROV LIQ TAXA OVP XURRERIA FIRA OLLA 07102019  

2019DECR000941  1861-000198-2019 07/10/2019 DEC APROV LIQ TAXA OVP CREPERIA FIRA OLLA 2019 07102019  

2019DECR000942  1599-000089-2019 07/10/2019 DEC ATORGAR LLICENC GIMMAS ESCOLES 07102019  

2019DECR000943  1599-000090-2019 08/10/2019 DEC US POLIESPORTIU 08102019  

2019DECR000944  1861-000199-2019 08/10/2019 DEC APROVAR MATRICULA I REBUTS OCT ESCOLA MUSICA 08102019  

2019DECR000945  1268-000001-2019 08/10/2019 DEC APROVAR CANVI FIRA OLLA 08102019  

2019DECR000946  2444-000004-2018 08/10/2019 DEC TANCAR EXPEDIENT 08102019  

2019DECR000947  1507-000002-2019 09/10/2019 DEC APROVACIÓ BESTRETA NÒMINA SALARIAL 08102019  

2019DECR000948  1523-000004-2019 09/10/2019 DEC RECTIFICACIO DEC 908 08102019  

2019DECR000949  1657-000053-2019 09/10/2019 DEC APROVACIO DESPESES PUBILLATGE 09102019  

2019DECR000950  1046-000032-2019 09/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA 09102019  

2019DECR000951  2126-000019-2019 09/10/2019 DEC APROVAR LIQ AGO GESTIO TRIBUTARIA CC SELVA 04102019  

2019DECR000952  2664-000211-2019 09/10/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT 09102019  

2019DECR000953  1657-000052-2019 10/10/2019 DEC PAGAMENT FACTURES AGOST I DESPESES DIVERSES 10102019  

2019DECR000954  1599-000093-2019 10/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10102019  

2019DECR000955  1599-000094-2019 11/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVAT EDIF PUBLIC ESPAI JOVE 11102019  

2019DECR000956  1599-000096-2019 11/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11102019  

2019DECR000957  2436-000009-2018 11/10/2019 DEC MODIFICAR LIQUIDACIO LLICENCIA 11102019  

2019DECR000958  1599-000095-2019 11/10/2019 DEC US CEMENTIRI 11102019  

2019DECR000959  1046-000032-2019 14/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA 14102019  

2019DECR000960  1032-000012-2019 14/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA 14102019  

2019DECR000961  1032-000013-2019 14/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA 14102019  

2019DECR000962  2244-000003-2019 15/10/2019 DEC CESSIO CREDIT AJUT PREMI CARNESTOLTES 11102019  

2019DECR000963  1599-000091-2019 15/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11102019  

2019DECR000964  1599-000098-2019 15/10/2019 DEC MODIFICAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 15102019  

2019DECR000965  1599-000092-2019 15/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 15102019  

2019DECR000966  1559-000002-2019 15/10/2019 DEC CONSTITUCIO MESA GENERAL NEGOCIACIO 11102019  

2019DECR000967  1517-000008-2019 15/10/2019 DEC IRPF 3R TRIMESTRE 2019 11102019  

2019DECR000968  2058-000007-2018 15/10/2019 DEC VINTENA QUOTA 30082019  

2019DECR000969  2058-000008-2018 15/10/2019 DEC VINTENA QUOTA 30082019  

2019DECR000970  2058-000016-2018 15/10/2019 DEC VINTIUNENA QUOTA 30082019  

2019DECR000971  2058-000019-2018 15/10/2019 DEC VINTIUNENA QUOTA 30082019  

2019DECR000972  2058-000003-2019 15/10/2019 DEC VINTIUNENA QUOTA 30082019  

2019DECR000973  1470-000008-2019 15/10/2019 DEC CONTRACTACIO LABORAL ESCOLA BRESSOL BAIXA 15102019  

2019DECR000974  1046-000033-2019 16/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA 16102019  

2019DECR000975  1657-000054-2019 16/10/2019 DEC APROVACIO FACTURES ENDESA 16102019  

2019DECR000976  1599-000099-2019 16/10/2019 DEC US EQUIPAMENT 15102019  

2019DECR000977  1741-000010-2019 16/10/2019 DEC APROVAR RETORN FIANÇA COMPOSTADOR 16102019  

2019DECR000978  1403-000010-2019 17/10/2019 DEC RECTIFICACIO 17102019  

2019DECR000979  1657-000048-2019 17/10/2019 DEC PAGAMENT FACTURES SETEMBRE 17102019  

2019DECR000980  2442-000002-2019 17/10/2019 DEC INICI ORDRE EXECUCIO 17102019  

2019DECR000981  1677-000005-2019 17/10/2019 DEC APROVACIO FACTURES FINALS DE SETEMBRE 17102019  

2019DECR000982  1677-000005-2019 17/10/2019 DEC APROVACIO FACTURES FINALS DE SETEMBRE 17102019  

2019DECR000983  1363-000007-2019 17/10/2019 DEC REQUERIMENT INDEMNITZACIO DANYS ESCOLA 17102019  

2019DECR000984  2948-000001-2019 17/10/2019 DEC RECAPTACIO EXECUTIVA 17102019  

2019DECR000985  1599-000101-2019 21/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 21102019  

2019DECR000986  1512-000009-2019 21/10/2019 DEC DIETES TREBALLADORS OCTUBRE 21102019  

2019DECR000987  2349-000005-2019 21/10/2019 DEC ALTA PLACA GUAL 422 21102019  

2019DECR000988  1484-000025-2019 21/10/2019 DEC CONTRACTACIO LABORAL PROF. ESCOLA DE MUSICA 01102019  

2019DECR000989  1599-000102-2019 22/10/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 22102019  

2019DECR000990  1599-000103-2019 22/10/2019 DEC US SALA C CIVIC 25 OCT 22102019  

2019DECR000991  2664-000229-2019 22/10/2019 DEC BAIXA PADRO HABITANTS INSCRIPCIO INDEGUDA 16102019  

2019DECR000992  2664-000239-2019 22/10/2019 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 22102019  

2019DECR000993  2664-000240-2019 22/10/2019 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 22102019  

2019DECR000994  2664-000241-2019 22/10/2019 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 22102019  

2019DECR000995  2664-000242-2019 22/10/2019 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 22102019  

2019DECR000996  1507-000003-2019 22/10/2019 DEC AVANÇAMENT DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE 22102019  

2019DECR000997  1046-000034-2019 24/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA 24102019  

2019DECR000998  1658-000002-2019 24/10/2019 DEC ENTREGUES A COMPTE 24102019  

2019DECR000999  2410-000015-2019 24/10/2019 DEC DESESTIMENT EXPEDIENT 24102019  

2019DECR001000  2578-000001-2019 24/10/2019 DEC CONCESS PAVELLO POLIESPORTIU I SP CC 07082019  

2019DECR001001  2578-000001-2019 24/10/2019 DEC PERMIS DE PAS BESTTRAIL 05082019  

2019DECR001002  1470-000009-2019 24/10/2019 DEC SUPLENCIA ELS FORNS 26102019  



 

  

2019DECR001003  2664-000249-2019 24/10/2019 DEC BAIXA OFICI PADRO HAB. PER INSCRIPCIO INDEGUDA 24102019  

2019DECR001004  2664-000250-2019 24/10/2019 DEC BAIXA OFICI PADRO HAB. PER INSCRIPCIO INDEGUDA 24102019  

2019DECR001005  2664-000251-2019 24/10/2019 DEC BAIXA OFICI PADRO HAB. PER INSCRIPCIO INDEGUDA 24102019  

2019DECR001006  1364-000001-2019 24/10/2019 DEC RECLAMACIO DANYS ARBRE CAIGUT A LA VIA PUBLICA 24102019  

2019DECR001007  1523-000007-2019 28/10/2019 DEC APROVACIÓ TRIENNI EBM 25102019  

2019DECR001008  2436-000015-2019 28/10/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA ENDERROC 25102019  

2019DECR001009  1512-000009-2019 28/10/2019 DEC NOMINES 25102019  

2019DECR001010  1861-000152-2019 29/10/2019 DEC APROVAR LIQ IAE INSPECCIO JUN SERV RECAP XALOC 15072019  

2019DECR001011  2664-000255-2019 29/10/2019 DEC BAIXA PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 29102019  

2019DECR001012  1470-000006-2019 29/10/2019 DEC MODIFICACIO HORARI PROFESSORA ESCOLA MUSICA 03102019  

2019DECR001013  1677-000007-2019 29/10/2019 DEC APROVACIO FACTURES OCTUBRE 29102019  

2019DECR001014  1677-000007-2019 29/10/2019 DEC APROVACIO FACTURES OCTUBRE 29102019  

2019DECR001015  2911-000015-2019 29/10/2019 DEC ADQUISICIO PERMUTA 29102019  

2019DECR001016  2410-000015-2019 29/10/2019 DEC ARXIU DEFINITIU 29102019  

2019DECR001017  1046-000035-2019 30/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA 30102019  

2019DECR001018  1507-000004-2019 30/10/2019 DEC AVANÇAMENT DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE 29102019  

2019DECR001019  1025-000003-2019 30/10/2019 DEC DIETES REGIDORS 29102019  

2019DECR001020  2911-000014-2019 30/10/2019 DEC ALTA NINXOL REVERTIT 366 DEFUNCIO C.E.J 25102019  

2019DECR001021  1639-000008-2019 30/10/2019 DEC APROV LIQ IAE INSPECCIO JUL XALOC 30102010  

2019DECR001022  1657-000052-2019 30/10/2019 DEC PAGAMENT TECNICS OCTUBRE 30102019  

2019DECR001023  1458-000006-2019 30/10/2019 DEC CONTRACTAR PERSONAL LABORAL EN PRÀCTIQUES 29102019  

2019DECR001024  1627-000008-2019 30/10/2019 DEC MC8 GC 30102019  

2019DECR001025  2410-000045-2019 31/10/2019 DEC DESFAVORABLE COMUNICACIO 31102019  

2019DECR001026  1025-000003-2019 31/10/2019 DEC RECTIFICACIO DIETES REGIDORS OCTUBRE 31102019  

2019DECR001027  2005-000006-2019 04/11/2019 DEC APROVAR REBUTS OCTUBRE ESCOLA BRESSOL 31102019  

2019DECR001028  2566-000002-2019 04/11/2019 DEC REQUERIMENT ACTIVITAT 04112019  

2019DECR001029  1431-000030-2019 05/11/2019 DEC PAGAMENT 04112019  

2019DECR001030  2410-000037-2019 05/11/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 05112019  

2019DECR001031  1599-000106-2019 06/11/2019 DEC US SALA 1 CENTRE CIVIC 06112019  

2019DECR001032  1599-000105-2019 06/11/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 06112019  

2019DECR001033  1046-000036-2019 06/11/2019 DEC ORDRE DEL DIA 06112019  

2019DECR001034  1657-000055-2019 07/11/2019 DEC PAGAMENT FACTURES I LLOGUERS 07112019  

2019DECR001035  1559-000002-2019 07/11/2019 DEC CONVOCAR LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ 24102019  

2019DECR001036  2313-000004-2019 08/11/2019 DEC TRAMESA CERT 08112019  

2019DECR001037  2860-000001-2019 08/11/2019 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 08112019  

2019DECR001038  1599-000107-2019 11/11/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11112019  

2019DECR001039  1599-000108-2019 11/11/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11112019  

2019DECR001040  1379-000001-2017 11/11/2019 DEC REQUERIMENT EXECUCIO 11112019  

2019DECR001041  2664-000262-2019 12/11/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA DOC ADM 11112019  

2019DECR001042  1484-000013-2018 12/11/2019 DEC MOBILITAT I SUPLENCIA ESCOLA BRESSOL 31102019  

2019DECR001043  1512-000009-2019 12/11/2019 DEC APROVACIO NOMINA AS 31102019  

2019DECR001044  3043-000015-2019 12/11/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 12112019  

2019DECR001045  2410-000042-2019 12/11/2019 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 12112019  

2019DECR001046  2410-000041-2019 12/11/2019 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 12112019  

2019DECR001047  2410-000039-2019 12/11/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 12112019  

2019DECR001048  2349-000006-2019 12/11/2019 DEC ALTA PLACA GUAL 423 P SAGRERA 12112019  

2019DECR001049  2664-000194-2019 13/11/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 13112019  

2019DECR001050  2309-000003-2019 13/11/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT 12112019  

2019DECR001051  2664-000191-2019 13/11/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 13112019  

2019DECR001052  2664-000192-2019 13/11/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 13112019  

2019DECR001053  2664-000195-2019 13/11/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 13112019  

2019DECR001054  2436-000010-2019 13/11/2019 DEC REQUERIMENT AVAL 13112019  

2019DECR001055  1052-000007-2019 13/11/2019 DEC CONV CPM 18112019 13112019  

2019DECR001056  1046-000037-2019 13/11/2019 DEC ORDRE DEL DIA 13112019  

2019DECR001057  2911-000016-2019 13/11/2019 DEC ALTA NINXOL 92A 3 ANYS 13112019  

2019DECR001058  3043-000012-2019 13/11/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 13112019  

2019DECR001059  1523-000008-2019 14/11/2019 DEC RECONEIXEMENT D’UN TRIENNI MRS 12112019  

2019DECR001060  1861-000218-2019 14/11/2019 DEC DELEGACIO CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 14112019  

2019DECR001061  1861-000218-2019 14/11/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 14112019  

2019DECR001062  1657-000055-2019 14/11/2019 DEC PAGAMENT DESPESES DIVERSES 14112019  

2019DECR001063  1403-000093-2019 14/11/2019 DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS IMPRESSIO AGORA 38 14112019  

2019DECR001064  2860-000002-2019 15/11/2019 DEC RENOVACIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 14112019  

2019DECR001065  1599-000109-2019 15/11/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 15112019  

2019DECR001066  1657-000056-2019 18/11/2019 DEC APROVACIO FACTURES 18112019  

2019DECR001067  1677-000008-2019 18/11/2019 DEC APROVACIO FACTURES FINALS OCTUBRE 18112019  

2019DECR001068  1677-000008-2019 18/11/2019 DEC APROVACIO FRES FI OCTUBRE 18112019  

2019DECR001069  1599-000110-2019 19/11/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 18112019  

2019DECR001070  2058-000008-2018 20/11/2019 DEC VINTIUNENA QUOTA 19112019  

2019DECR001071  2058-000007-2018 20/11/2019 DEC VINTIUNENA QUOTA 19112019  

2019DECR001072  2058-000016-2018 20/11/2019 DEC VINTIDOSENA QUOTA 19112019  

2019DECR001073  2058-000019-2018 20/11/2019 DEC VINTIDOSENA QUOTA 19112019  

2019DECR001074  2058-000003-2019 20/11/2019 DEC VINTIDOSENA I ULTIMA QUOTA 19112019  

2019DECR001075  1861-000221-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT MOLA 19112019  

2019DECR001076  1861-000222-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 VALL DEL GES 19112019  

2019DECR001077  2126-000020-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 LUNA 19112019  



 

  

2019DECR001078  2126-000021-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 BORZA 19112019  

2019DECR001079  2126-000022-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 RIPOLL 19112019  

2019DECR001080  2126-000023-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 PLANES 19112019  

2019DECR001081  2126-000024-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 GUIRAO 19112019  

2019DECR001082  2126-000025-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 MORALES 19112019  

2019DECR001083  2126-000026-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 SALVADOR 19112019  

2019DECR001084  2126-000027-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 DAKIR EL HASSAN 19112019  

2019DECR001085  2126-000028-2019 20/11/2019 DEC LIQ TAXA MERCAT 2019 NAVAJAS 19112019  

2019DECR001086  2349-000007-2019 20/11/2019 DEC ALTA PLACA GUAL 424 20112019  

2019DECR001087  2436-000010-2019 21/11/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 21112019  

2019DECR001088  1512-000010-2019 21/11/2019 DEC DIETES TREBALLADORS 20112019  

2019DECR001089  1657-000055-2019 21/11/2019 DEC PAGAMENTS DIVERSOS 21112019  

2019DECR001090  1599-000111-2019 21/11/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 21112019  

2019DECR001091  2334-000057-2019 21/11/2019 DEC OCUPACIO VIA UBLICA BASTIDA 21112019  

2019DECR001092  1046-000038-2019 21/11/2019 DEC ORDRE DEL DIA 21112019  

2019DECR001093  2442-000004-2018 21/11/2019 DEC TERCERA MULTA COERCITIVA 21112019  

2019DECR001094  2349-000008-2019 21/11/2019 DEC BAIXA PLACA GUAL 380 21112019  

2019DECR001095  1032-000014-2019 21/11/2019 DEC ORDRE DEL DIA 21112019  

2019DECR001096  2442-000004-2019 22/11/2019 DEC INICI ORDRE EXECUCIO 21112019  

2019DECR001097  1597-000003-2019 22/11/2019 DEC US POLIESPORTIU MUNICIPAL 22112019  

2019DECR001098  2334-000058-2019 25/11/2019 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 22112019  

2019DECR001099  2313-000005-2019 25/11/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT 22112019  

2019DECR001100  2313-000006-2019 25/11/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT 22112019  

2019DECR001101  2575-000003-2019 25/11/2019 DEC REQUERIMENT ACTIVITAT 22112019  

2019DECR001102  1599-000112-2019 25/11/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 25112019  

2019DECR001103  2120-000029-2019 25/11/2019 DEC BAIXA REGISTRE EXEMPCIO E-S VEHICLES 25112019  

 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
4.0.- Donar compte de la informació del segon i tercer trimestre de l'execució del Pressupost al 
MINHAFP 
 
Antecedents 
De conformitat amb l'establert en l'article 16 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, i el previst al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals, s’ha 
de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (d'ara endavant MINHAFP), abans de l'últim dia 
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any.  
 
De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any, 
les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants QUEDEN EXCLOSES del 
compliment de l'obligació de SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L'EXECUCIÓ 
DELS SEUS PRESSUPOSTOS. Així, les Entitats Locals de població no superior a 5.000 habitants 
SOLAMENT hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions 
de deute viu. 
 
Vist l’informe de la Secretaria Intervenció de data 5 de novembre de 2019.  
 
Legislació aplicable: 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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. 
 
Es dona compte al Ple : 
 
Primer. S’ha tramès la informació corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019 el 31/07/209 i la 
corresponent al tercer trimestre del 2019 el 31/10/2019 al MINHAFP: 
 

 Calendari i Pressupost de Tresoreria 

 Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en el pròxim trimestre. 

 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys. 

 Informe del nivell del deute viu al final del període actualitzat. 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 



 

  

 
 
5.0.- Donar compte dels contractes laborals aprovats en caràcter d'urgència durant l'any 2019 
 
Antecedents 
El personal interí i el personal laboral no permanent han de ser seleccionats mitjançant convocatòria 
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.  
 
Durant l’any 2019 l’Ajuntament ha hagut de recórrer al procediment de contractació per màxima 
urgència sense convocatòria pública en diferents ocasions. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en cas de màxim urgència, el 
nomenament del funcionari o la contractació del personal s’han de publicar al BOP i al DOGC i se 
n’ha de donar coneixement al Ple de la Corporació. 
 
Per altra banda, també procedeix donar compte dels contractes laborals formalitzats a través de la 
borsa de treball per proveir les vacants, que s’han produït durant l’any 2019.  
 
Legislació aplicable 
Article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Es dóna compte al Ple de la Corporació dels acords presos durant l’any 2019 que tenen per 
objecte la contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència:  
 
- Servei d’Escola municipal de música: 
 
Decret 859: Alejandro Delgado Fernandez, professor i coordinador de l’Escola de música (assimilat al 
Grup C2-CD14), el 2 de setembre fins a finalitzar el curs escolar. 
 
Decret 856: Aina Martí Soler, professora (assimilada al Grup C2-CD14), el 2 de setembre fins a 
finalitzar el curs escolar. 
 
Decret 860: Josep M. Puigdollers Mas professor (assimilat al Grup C2-CD14) del 2 de setembre fins a 
finalitzar el curs escolar. 
 
Decret 988: Artur Piera, professor (assimilat al Grup C2-CD14) del 3 d’octubre fins el 30 de juny. 
 
- Servei de l’Escola Bressol: 
 
Decret 545: Ingrid Roca, auxiliar educadora (assimilada al Grup C2-CD16), 30 i 31 de maig. 
 
Decret 973: Alba Estel Pareja, educadora (assimilada al Grup C2-CD16), del 16 d’octubre al 12 de 
novembre. 
 
-Fira de l’Olla, Fira del Monestir i Fira de St. Julià de Vilatorta: 
 
Decret 936: Laura Gasulla, auxiliar administrativa a Fira de l’Olla (assimilada al Grup C2-CD14), 12 i 
13 d’octubre. 
 
Decrets 646 i 483: Llibert Serrat auxiliar administratiu a Fira del Monestir i Fira de St. Julià de Vilatorta 
(assimilada al Grup C2-CD14), 11 i 12 de maig i 1 i 2 de juny. 
 
- Brigada jove: 
 
Decret 702: Laia Martinez, auxiliar d’arxiu i Marta Ciendones, auxiliar peó de brigada, de l’1 al 31 de 
juliol (assimilada al Grup C2-CD14) 
 



 

  

-Recepcionistes de piscina: 
 
Decrets 484, 527, 604, 708, 722, 765 i 708: Alba Fugarolas del 2 de juny al 11 de setembre, Laura 
Gasulla del 3 de juny al 31 de juliol, 13, 14, 27 i 28 de juliol, Oriol Riera i Sara Galea de l’1 d’agost al 
11 de setembre, Maria Gallego de l’1 de juny al 8 de setembre Llibert Serrat del 3 de juny al 8 de 
setembre, Clara Ortega del 24 d’agost al 1 de setembre, Adaia Fugarolas del 3 de juny al 31 de juliol, 
3 i 4 d’agost i Marta Ciendones el 13 i 14 de juliol (assimilada al Grup C2-CD14). 
 
-Recepcionistes “Els Forns” i Museu Aragay: 
 
Decret 538: Zaida Vicente, recepcionista de “els Forns” (assimilada al Grup C2-CD14), de l’1 al 16 de 
juny. 
 
Decrets 1002 i 744: Laura Gasulla, recepcionista de “els Forns” i del Museu Aragay (assimilada al 
Grup C2-CD14), el 26 d’octubre i del 3 d’agost a l’1 de setembre, respectivament. 
 
-Vetlladora en pràctiques 
 
Decret 1023: Ariadna Serra Marin, vetlladora escola CEIP Montseny, del 31 d’octubre al 30 d’abril 
(assimilada al Grup C1-CD11), 
 
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el DOGC. 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
6.0.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 30 d'octubre de 2019, que aprova la 
modificació de pressupost núm. 8/2019 per generació de crèdit 
 
 “Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 2019DECR001024 de data 30 d’octubre de 
2019, que transcrit literalment diu: 
 
Antecedents de fet 
L'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2019 del Pressupost en vigor, en la modalitat de 
generació de crèdit, d'acord amb el següent detall:  
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant publicació al DOGC 7913, de 9 de juliol de 
2019, de la resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, ha obert convocatòria, per a la concessió de 
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP). 
 
La Junta de Govern Local reunida el passat 16 d’octubre va acceptar la subvenció d’11.000 euros per 
a la contractació de 1 persona jove en pràctiques, en el marc del marc del Programa operatiu 
d'ocupació juvenil 2014-2020. 
 
D’acord amb la legislació d’Hisendes Locals i les bases d’execució del pressupost, podran generar 
crèdit en els estats de despeses dels pressupostos els ingressos de naturalesa no tributària derivats 
de les següents operacions: 
 
- Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, 
juntament amb l'Entitat Local despeses que per la seva naturalesa estan compresos en les seves 
finalitats o objectius. 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat en data 9 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada 
E2019003635 la resolució següent: 
1. Atorgar a l’entitat Ajuntament de Breda, amb NIF P1703000H, una subvenció de 11.000 euros per 
a la contractació de 1 persona jove en pràctiques. 
 
Vistos els compromisos ferms de finançament, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, es 
procedeix generar crèdit per un import d’11.000 euros..  
 
Vist que consta a l'expedient l'informe favorable de l'Interventor així com l’informe preceptiu que 
valora l’afectació de l’estabilitat pressupostària.  
 



 

  

En l'exercici de les atribucions que em confereixen l’article 10 de les Bases d'Execució del vigent 
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 44 del Reial Decret 
500/1990 de 20 d'Abril, en Matèria de Pressupostos 
 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2019, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall: 
 
Alta/Suplement en Aplicacions de Despeses 

Pro. Eco. Despeses 
Crèdit 
inicial 

Import Total 

326 13101 
Retribucions personal laboral temporal: 
vetlladora programa garantia juvenil 

0,00 11.000,00 11.000,00 

    IMPORT TOTAL    11.000,00   

 
L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als drets reconeguts en els següents 
 
Alta/Suplement en Conceptes d'Ingressos 
 

A incorporar a 
l'exercici 

Eco. IMPORT € 

45001 ALTRES TRANSFERENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 11.000,00 

  TOTAL FINANÇAMENT 11.000,00 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària 
que aquest celebri, de conformitat amb lo establert en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 
 
Tercer.- Traslladar la present Resolució als serveis comptables de la corporació.” 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
7.0.- Modificació de crèdit Exp. 9/2019 mitjançant suplement de crèdit 
 
Antecedents  
Segons provisió d’alcaldia i vistos els informes d’intervenció que consten a l’expedient de modificació 
de crèdit número 1627-000009-2019, mitjançant suplement de crèdit.  
 
Fonaments de Dret 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la LRHL. 
Articles 35 i 36 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el TRLRHL en 
matèria de pressupostos. 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la LMRLC. 
Base 8 de les d’Execució del pressupost. 
 
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’expedient de modificació pressupostària núm. 1627-000009-2019 
(X2019001999), mitjançant suplement de crèdit, i declarar la urgència i la necessitat de no demorar la 
despesa fins a l’exercici següent, tot de conformitat amb el següent detall: 
 
Altes en aplicacions de Despeses 

 Pro. Eco. Despeses Crèdit inicial Import Total 

11 913 Amortització préstecs 248.500,00 40.000,00 288.500,00 

    IMPORT TOTAL    40.000,00   

 



 

  

Finançament: 
   

 Altes en aplicacions d'Ingressos 
 

 A incorporar a 
l'exercici 

Eco. IMPORT € 

 87000 ROMANENT DE TRESORERIA  40.000,00 
   TOTAL FINANÇAMENT 40.000,00 

  
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense necessitat 
de posterior acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar el pressupost modificat, quan l’expedient esdevingui definitiu, resumit per capítols al 
BOP. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:  
 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
8.0.- Modificació de crèdit – Exp. 10/2019 – mitjançant transferència de crèdit entre partides de 
diferent vinculació jurídica. 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 14 de novembre de 2019, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 10/2019 de modificació de crèdit per transferència de crèdit 
entre partides de diferent vinculació jurídica, atès que cal dotar pressupostàriament la partida de 
promoció econòmica ja que s'ha fet front a una despesa no prevista inicialment en pressupost, com és 
la d'edició de plànols de Breda amb rutes senderistes marcades. Creiem que és una bona iniciativa 
per fomentar el turisme ecològic i sostenible i de posar en valor el patrimoni natural, paisatgístic i 
artesanal de la nostra vila. És per això que es va decidir procedir amb la contractació del servei que 
se'ns oferia. Amb aquesta modificació pretenem fer front a aquesta despesa puntual en matèria de 
promoció econòmica del municipi.  
 
A l’expedient també hi consten els informes preceptius dels servei de secretaria-intervenció.  
 
Fonaments de Dret 
Article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
Articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990. 
Bases 8 de les bases d’execució del pressupost 2019. 
 
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’expedient 10/2019 modificació de crèdit per transferència de crèdit 
entre partides de diferent vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb el següent detall: 
 
Altes en aplicacions de Despeses 

 
Pro. Eco. Despeses 

Crèdit 
inicial 

Import Total 

4311 2260913 
ACTIVITATS PROMOCIÓ ECONÒMICA 
COMERÇ 

6.000,00 3.000,00 9.000,00 

    IMPORT TOTAL    3.000,00   

 

 



 

  

Finançament: 
   

 Baixa en aplicacions de Despeses 
 

 
Pro. Eco. Despeses 

Crèdit 
inicial 

Import Total 

333 63200 
EDIFICIS I ALTRES CONST.:EQUIPAMENTS 
CULTURALS 

5.000,00 3.000,00 2.000,00 

    IMPORT TOTAL    3.000,00   

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
9.0.- Aprovació inicial de l’expedient del Pressupost General 2020 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2020. 
  
A l’expedient del pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les 
disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i 
annexes següents:  
 

- Memòria d’Alcaldia. 
- Plantilla Orgànica i la Relació de llocs de treball de la Corporació.  
- Pla d’inversions,  
- Estat d’endeutament. 
- Càlculs dels beneficis fiscals dels tributs locals.  
- Estat de liquidació de l’exercici corrent i últim exercici liquidat, entre d’altre documentació que 

conforma l’expedient.  
 
A l’expedient també hi consta l’informe econòmic-financer del secretari interventor que acredita que 
l’expedient s’ha creat amb la documentació preceptiva, que el pressupost es presenta anivellat sense 
dèficit inicial i presenta un superàvit pressupostari i per tant compleix amb el principi d’estabilitat 
pressupostària malgrat les observacions que s’emeten. 
 
Fonaments de Dret 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
títol VI, capítol I, secció 1ª. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa la Llei reguladora d’hisendes locals. 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
Ordre HAP/419/2014, 14 març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 3 desembre que 
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
LO 9/2013, de 21 desembre, de control del deute comercial del sector públic (modifica la LO 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Nova redacció de l’art. 32 LO 
2/2012 i nova DA 6ª. 
Nova Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 setembre que aprova el 
Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015) 
 



 

  

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General per a l’exercici 2020.  
 
El pressupost de la corporació resumit per capítols d’ingressos i despeses és el següent:  
 
Pressupost d’ingressos: 

 Capítol I Impostos directes 1.764.000,00 

Capítol II Impostos indirectes 30.000,00 

Capítol III Taxes i altres ingressos 628.600,00 

Capítol IV Transferències corrents 912.700,00 

Capítol V Ingressos patrimonials 128.200,00 

Capítol VII Transferència de capital 161.000,00 

Capítol IX Passius financers 300.000,00 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 3.924.500,00 

Pressupost de despeses: 
 Capítol I Despeses de personal 1.211.000,00 

Capítol II Béns corrents i de serveis 1.758.180,00 

Capítol III Despeses financeres 6.920,00 

Capítol IV Transferències corrents 68.960,00 

Capítol V Fons de contingència 24.000,00 

Capítol VI Inversions reals 547.440,00 

Capítol IX Passius financers 308.000,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 3.924.500,00 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost general i el pla d’inversions per a l’exercici 
2020 que figuren com a part integrant de l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de 
l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona i a l’E-tauler, per tal que els interessats puguin examinar-
lo i presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004 de 5 de març. 
 
En cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el 
pressupost sense necessitat de posterior acord plenari. En aquest cas, entrarà en vigor en l'exercici al 
qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 
 
Quart.- Notificar aquests acords i copia de l’expedient a l’Administració de l’Estat i a la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que el pressupost per a l’any 2020 serà de 3.924.500 euros, 
malgrat que a la Comissió de Política Municipal celebrada la setmana passada es va presentar un 
pressupost una mica més elevat, que passava dels quatre milions, però finalment per motius 
comptables i de compliment del principi d’estabilitat pressupostaria s’ha hagut de per treure del 
pressupost una despesa vinculada a una subvenció. El pressupost inicial és exactament igual que el 
presentat als portaveus a la Comissió informativa però sense aquesta inversió, malgrat que si la 
subvenció s’acaba atorgant, tal com espera l’Ajuntament, s’acabarà fent mitjançant una modificació 
pressupostaria.  
  
Seguidament manifesta que es tracta d’un pressupost equilibrat i passa a detallar, capítol per capítol, 
les dades més rellevants tant d’ingressos com despeses.  
  
Respecte al càlcul dels ingressos es preveu, per cautela, una lleugera disminució de la recaptació 
derivada de plusvàlues i llicències d’obres, però en canvi es preveu un increment del padró de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques. Respecte a la taxes es preveu un increment de recaptació de 
l’escola bressol degut a un augment d’usuaris i respecte a les transferències corrents dels fons de 
l’Estat i de la Diputació també es preveu un augment del ingressos. Respecte a les subvencions de 
capital es preveu un capítol VII amb les subvencions que vindran del PUOSC i de la Diputació de 
Girona pel finançament d’un projecte per estendre una xarxa de wifi pública a través d’un programa 



 

  

europeu que ja ha estat concedit. Finalment es preveu concertar un préstec de 300.000 euros per 
finançar inversions.  
  
Respecte a les despeses, es preveu un increment de despeses del capítol I, atès que s’ha de 
consolidar els increments salarials aprovats recentment i es proposa convertir a jornada complerta el 
lloc de treball de conserge del poliesportiu. Respecte el capítol II es preveuen noves partides per fer 
un nou servei de neteja de carrers per part de la Fundació del Baix Montseny, i per dotar 
econòmicament partides de promoció econòmica, comerç i del Pla d’igualtat. També s’incrementa les 
partides de neteges de les instal·lacions i les despeses del servei de gestió de la recollida i tractament 
de deixalles, així com les indemnitzacions als càrrecs electes, atès que s’han incrementat els regidors 
que formen part de l’equip de govern. En el capítol III es preveuen el pagament d’indemnitzacions i 
interessos de demora derivats de sentències judicials de l’any 2019 que resten pendents de pagar 
durant l’any 2020 i respecte a les transferències i subvencions nominatives que atorgarà l’Ajuntament 
també creixen respecte els anys anteriors, es preveuen les de la Comunitat del Baix Montseny, una 
subvenció a la Associació de Defensa Forestal de Riells per donar servei a Breda, un increment 
substancial de l’aportació que es fa anualment a Caritas i els serveis assistencials, també a diverses 
entitats i associacions, així com una nova aportació pel servei de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
de l’àrea de Girona ATM, atès que es preveu que Breda passi a formar part dels municipis adherits al 
Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona. Respecte al fons de contingència, s’han consignat 
24.000 euros que es corresponen aproximadament amb l’increment del 2% de les despeses de 
personal que està previst que aprovi el Govern estatal. El capítol VI contempla totes les inversions 
que preveu fer l’Ajuntament per un import de 547.440 euros, alguna d’elles finançada en préstec, i 
altres amb inversions i fons propis, tal com consta detallat en el document annex del pressupost. 
Finalment es preveu un retorn de préstecs per un import de 308.000 euros, reservant d’aquests uns 
71.000 euros com a bossa per complir amb l’estabilitat pressupostaria. Per tant es preveu retornar 
més deute del que efectivament es concertarà, preveient que a final de mandat l’Ajuntament hagi 
reduït encara més el seu deute.  
  
Finalitzada l’explicació l’Alcalde dona la paraula als portaveus. 
  
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que varen fer tres propostes a 
l’equip de govern, que eren: no demanar el préstec o en cas de fer-ho que fos a través d’una banca 
ètica, la segona és estudiar la creació d’ una cooperativa de serveis, i la tercera és una reiteració 
d’anys anteriors, en el sentit reclamar un veritable pressupost participatiu, malgrat que en aquest últim 
punt no ens hem acabat d’entendre. Tenint en compte l’aritmètica del Ple i vist que ens han 
manifestat que tindran en compte tant el tema de la banca ètica com el compromís de començar 
estudiar la creació de la cooperativa, nosaltres no hi votarem en contra.  
  
L’Alcalde manifesta que en el tema de la cooperativa de serveis, ens comprometem a seure i parlar-
ne seriosament tots els grups a través d’una mesa de partits. És cert que altres Ajuntaments propers 
com Arbúcies tenen una cooperativa de serveis i per tant és un tema que se’n pot parlar.  
  
El regidor Sr. Juan Antonio Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que hi votaran en contra 
perquè s’ha trobat que malgrat avui manifesti que s’augmenten les inversions la veritat és que la 
inversió més important ha quedat fora del pressupost. A més augmenten molt les despeses de 
personal i regidors i la contractació de serveis de l’Ajuntament i en canvi la inversió en bens i 
immobles i el seu manteniment baixa.  
  
L’Alcalde respon que evidentment un ajuntament que vol prestar més serveis necessàriament ha de 
tenir més capítol II, i per tant és veritat que creix tant el capítol de personal com el capítol de bens i 
serveis, però com hem dit va lligat a la prestació de nous serveis; si hi ha més despesa corrent hi ha 
menys inversió lògicament. Respecte a la inversió de la rehabilitació de la Masia de Cal Batlle cal dir 
que estem allà on estàvem malgrat que hagi caigut del pressupost estrictament per una qüestió 
comptable atès que ni tenim cap input que no ens donaran la subvenció ni tenim cap input que ens la 
donaran segur. En el moment que tinguem la confirmació que ens donen la subvenció la 
incorporarem en el pressupost i s’acabarà fent atès que és una actuació estratègica i importantíssima 
perquè es tracta d’un equipament que ens cau a trossos i s’ha de rehabilitar.  
  
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat –Breda manifesta que es tracta d’un 
pressupost elevat, amb més de 530.000 euros respecte l’any anterior degut a les subvencions del 
PUOSC i pel fet que es demana un préstec de 300.000 euros, i com bé ha dit l’Alcalde, fa tot just tres 
setmanes que ens varen presentar els pressupostos per si creiem convenient presentar esmenes o 
propostes i ens trobem que divendres passat, a última hora, ens presenten uns altres pressupostos, 
traient la subvenció de la rehabilitació de la masia de Cal Batlle; per tant a l’hora de fer valoracions i 



 

  

conclusions ens trobem que els números han canviat. Ens hagués agradat saber tot això amb més 
antelació. Bé, estem davant els seus pressupostos i una vegada més no han preguntat a la ciutadania 
les prioritats pel poble, i només aporten als pressupostos participatius 20.000 euros, l’any passat ja 
ens vàrem queixar de la poca inversió en el tema del clavegueram i que era necessari tirar endavant 
el Pla director del clavegueram, sabem que és antic del 2006 i que s’hauria d’actualitzar però ara 
teníem la possibilitat amb el PUOSC de fer-ho i no ho han fet. Considerem que és una prioritat pel 
poble. Ens sorprèn que es contracti a la fundació Baix Montseny per fer la neteja del poble, no sabem 
si pensen fer una reestructuració de la brigada de serveis ni els motius d’haver pres aquesta decisió. 
Un altre tema que ens preocupa és l’augment de la recollida d’escombraries, esperem que aquest any 
es tanqui el tema i no comporti més augment pels pròxims anys, i tal com vàrem dir en l’anterior ple 
que es varen aprovar les ordenances fiscals, no estem d’acord amb la puja dels impostos, no estem 
d’acord en demanar préstec perquè no hi havia cap necessitat, i estem d’acord i estem contents que 
hagin tingut en compte incloure una partida per la redacció del pla d’igualtat, atès que el nostre grup 
era l’únic que portava aquesta proposta dins el programa electoral. 
  
L’Alcalde respon que respecte el Pla director del clavegueram estarem tots d’acord que es tracta 
d’inversions estratègiques i necessàries però com bé saben les inversions que s’han de realitzar són 
molt i molt elevats, d’uns imports difícilment assumibles fins i tot demanant préstec, ni tampoc amb 
PUOSC. El PUOSC com a màxim podíem demanar 250.000 euros per un costat i 100.000 per l’altra i 
no podia ser el mateix projecte; i les puntuacions anaven amb uns criteris objectius, i els convido que 
mirin les bases i si lliguen les inversions en clavegueram i veuran que no acaben de lligar. 
Evidentment que es podia haver demanat però teníem molts riscos que no ens ho puntuessin de 
manera favorable. Precisament la setmana passada vàrem anar amb el tècnic per mirar de trobar 
alguna alternativa per treure l’aigua de la part alta del municipi per tal que no acabi d’arribar a la resta 
del municipi. El pla director ens agradaria a tots complir-lo però son ara per ara imports prohibitius, i 
pel que fa a la fundació Baix Montseny, no hi ha previst cap remodelació de la brigada, simplement 
contractarem el servei per reforçar els treballs del brigada, que com saben és una brigada curta i no 
arribem a tot arreu, tots ho volem tenir els parc, els jardins i els carrers més nets i la brigada cada 
vegada ha de fer més feina pels actes de l’Ajuntament, per fires, per festes i per tant, vist que som 
patrons de la fundació, pensem que seria interessant contractar el seu servei de neteja mensual. El 
tema del préstec ha dit que no hi havia cap necessitat; evidentment no hi hauria cap necessitat si no 
es pensés fer cap inversió, però si es volen fer inversions hem de ser capaços de generar recursos. 
Sempre diem que l’economia és molt complexa però alhora molt simple, en el sentit que si ens volem 
gastar diners, aquests diners han de sortir d’algun costat i si no surten de la butxaca dels 
contribuents, surten de les subvencions o senzillament es demana un préstec; tenint en compte que 
des del 31.12.2014 fins el 31.12.2019, haurem baixat el deute d’1.800.000 euros a 700.000 euros 
aproximadament. Tenint en compte que hem baixat l’endeutament més d’un 55% crec que no ens 
hauria de fer por demanar un préstec de 300.000 euros i més quan som capaços d’amortitzar-lo amb 
un import semblant i per tant no endeutem el municipi. Els préstecs son necessaris si es volen 
afrontar inversions estratègiques i per tant no ens podem permetre el luxe de no demanar aquests 
recursos. 
 
Resultat: Aprovat per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler), 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, 
Aleix Reche Martí) 
 
 
10.0.- Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Breda per a l’any 2020 
 
Antecedents 
L’Alcalde ha format l’expedient dels pressupostos de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2020, que 
conté la documentació i annexos previstos a l’article 168.1. del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, entre els quals hi 
consta un annex de personal amb la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament.  
 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe preceptiu sobre la proposta de plantilla 
orgànica i relació de llocs de treball per a l’any 2020.  
 
La plantilla de personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada de tots els 
llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i s'aprovarà 
anualment, en ocasió de l'aprovació del pressupost.  



 

  

 
La plantilla detalla els cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que 
s’integren els funcionaris segons els nivells de titulació (subgrups A-1, A-2, C-1, C-2 i agrupacions 
professionals) establerts per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. També detalla la resta de llocs de 
treball que hagin de ser ocupades per personal laboral, indicant la denominació i el número de places, 
el número de les que estiguessin vacants i el grup al qual pertanyen, d’acord amb la titulació exigida 
pel seu ingrés.  
 
En els pressupostos de despeses per a l’any 2020 hi consten la totalitat de les consignacions 
pressupostàries suficients per fer front a les retribucions salarials del personal al servei de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 18.1.c del RD 500/90 
 
La proposta de plantilla de personal no ha estat informada per la Mesa de Negociació col.lectiva, no 
obstant l’expedient es sotmetrà a consulta dels representants sindicals i a informació pública i 
audiència de tots els empleats públics.  
 
En data 18 de novembre de 2019 la proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal 
de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
Articles 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
 
Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Articles 74, 75, 76 i 77 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 
 
Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Per tot l'anterior, 
 
Proposo al Ple: 
 
1. Aprovar la plantilla orgànica de la Corporació per a l’any 2020, que compren tot el personal al 
servei de l’Ajuntament de Breda que es detalla tot seguit: 
 

Places 
Núm. 

Places 
Grup/ 

subgrup 
CD Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

1. Funcionaris d’habilitació de caràcter nac.         

1.1 Secretari-Interventor 1 A1 26 Proveïda interinament 

2. Escala d’Administració General         

2.1 Tècnic/a d’Administració general 1 A1 22   

2.2 Administratius 5 C1 14 1 

3. Escala d’Administració Especial         

3.1 Tècnic/a d’Administració especial 1 A1 22   

3.2 Tècnic/a Urbanisme – Arquitecte 
Tècnic 1 A2 16 

 (*)  

3.3 Tècnic/a d’Arxiu i biblioteca 
1 A2 16 

 1 (a proveïr mitjançant 
promoció interna) 

3.4 Administrativa biblioteca 1 C1 12  

3.5 Vigilants / GUÀRDIA municipal         

3.5.1 Cap de la GUÀRDIA municipal 1 C2 14   

3.5.2 GUÀRDIA municipal 1 C2 14   

3.5.3 GUÀRDIA municipal 6 AP 11 3 

B) PERSONAL LABORAL         

1. Unitat Operatiu de manteniment         

1.1 Personal de neteja 1 AP 10 (*) 

1.2 Operari de serveis 6 AP 10 6 

 



 

  

2. Serveis Generals         

2.1 Auxiliar Administratiu - Forns 1 C2 14 1 (*) 

2.2 Personal Escola Bressol         

2.2.1 Directora Escola Bressol 1 C1 22   

2.2.2 Educadores Escola Bressol 5 C2 16   

2.2.3 Auxiliar.Educadores Escola Bressol 2 C2 12   

2.4 Conserge Escola 1 AP 10 1 (proveïda adscripció prov.) 

2.5 Conserge Poliesportiu 1 AP 10 1  

2.6 Director de Museu Aragay 1 A1 22 (*) 

2.7 Conserge auxiliar Museu 1 C2  14 1 (*) 

3. Personal estructural fixe discontinu         

3.1 Professors escola de música 5 C2 14 5 (*) 

3.2. Recepcionista - personal piscina 6 C2 14 6 (*) 

TOTAL  50       

(*) Plaça dedicació parcial 
 

      

 
2. Aprovar la relació de llocs de treballs de l’Ajuntament de Breda, la qual queda configurada de la 
següent forma, complementada amb el règim retributiu que consta a la documentació que s’integra a 
l’expedient:  

LLOC DE TREBALL 
JORNADA 

% 
GRUP / 

SUBGRUP 
COMPL. 
DESTÍ 

ESTAT 
OCUPACIÓ/ 

SIST. PROVISIO 

FHCN     

SECRETARIA INTERVENCIO 100 A1 26 J.J * interí 
(plaça reservada 
a M.P) 

FUNCIONARI 
   

 

TAG 100 A1 22 M.L 

TAE 100 A1 22 S.B 

TEC. ARXIU BIBLIOTECA 100 A2 16 Vacant (promoció 
interna) 

TECNIC URBANISME 
53,33 

 
A2 16 

X.R. 

ADMINISTRATIU/VA OAC 100 C1 14 M.P 

ADMINISTRATIU/VA OAC 100 C1 14 J.S 

ADMINISTRATIU/VA 
COMPT./TRESORERIA 

100 C1 14 P.A 

ADMINISTRATIU/VA URBANISME  100 C1 14 D.R 

AUX ADM BIBLIO/ARXIU 100 C1 12 G.H 

ADMINISTRATIU/VA COMPTABILITAT 100 C1 14 R.G 
* interí 
(concurs oposició) 

CAP GUÀRDIA MUNICIPAL 100 C2 14 C.A 

GUÀRDIA MUNICIPAL 100 C2 14 F.M 

GUÀRDIA MUNICIPAL 100 AP 11 S.G 
* interí 
(concurs oposició) 

GUÀRDIA MUNICIPAL 100 AP 11 I.M 
* interí 
(concurs oposició) 

GUÀRDIA MUNICIPAL 100 AP 11 I.A 
 * interí 
(concurs oposició) 

GUÀRDIA MUNICIPAL 100 AP 11 M.H 

GUÀRDIA MUNICIPAL 100 AP 11 J.R 

GUÀRDIA MUNICIPAL 100 AP 11 G.G 

LABORAL 
   

 

PRESTACIÓ CONTÍNUA 
   

 

DIRECTOR/A MUSEU 24% A1 22 X.C 

DIRECTOR/A ESCOLA BRESSOL 100 C1 22 E.M 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100 C2 16 L.B 



 

  

 
Principals modificacions respecte la relació de llocs de treball de l’any anterior:  
 
- El lloc de treball de conserge del Poliesportiu (AP-10) passa de jornada parcial a jornada complerta 
de 37,5 hores setmanals.  
 
- El personal contractat en el marc de les convocatòries del SOC de Formació i Treball o altres 
contractacions temporals que puguin ser finançades a càrrec de subvencions públiques, estarà 
vinculat a programes temporals que estaran condicionades a l’efectiva disponibilitat pressupostaria.  
 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100 C2 16 C.G 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100 C2 16 M.A.S 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100 C2 16 M.R 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100 C2 16 P.M 

AUXILIAR EDU. ESC. BRESSOL 100 C2 12 C.R 

AUXILIAR. EDU. ESC. BRESSOL 100 C2 12 M.V 

AUXILIAR ADM. TURISME 32% C2 14 C.L 
 * interí 
(concurs oposició) 

CONSERGE AUX. MUSEU  32% C2 14 N.R. 
* interí 
 (concurs 
oposició) 

NETEJA MERCAT 5,33% AP 10 J.C. 

OPERARI SERVEIS 100 AP 10 S.B 
*interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS 100 AP 10 O.A 
* interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS 100 AP 10 J.J.D 
* interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS 100 AP 10 A.G 
 * interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS  100 AP 10 J.M. 
* interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS  100 AP 10 F.A 
* interí 
(concurs oposició) 

CONSERGE ESCOLA 100 AP 10 X.V.  
vacant /ads. prov.  
(Promoció 
interna) 

CONSERGE POLIESPORTIU 100% AP 10 C.Z 
 * interi 
(concurs oposició) 

FIXOS DISCONTINUS 
   

 

PROFESSOR/A MÚSICA / 
COORDINADOR ESCOLA 

 
26,67% 

 
C2 

 
14 

A.D 
Vacant (concurs) 

PROFESSOR/A MÚSICA 13,33% C2 14 Vacant (concurs) 

PROFESSOR/A MÚSICA 13,33% C2 14 Vacant (concurs) 

PROFESSOR/A MÚSICA 6,66% C2 14 Vacant (concurs) 

PROFESSOR/A MÚSICA 6,66% C2 14 Vacant (concurs) 

RECEPCIONISTA PISCINA 66,66% C2 14 Vacant (concurs) 

RECEPCIONISTA PISCINA 66,66% C2 14 Vacant (concurs) 

RECEPCIONISTA PISCINA 66,66% C2 14 Vacant (concurs) 

RECEPCIONISTA PISCINA 66,66% C2 14 Vacant (concurs) 

RECEPCIONISTA PISCINA 66,66% C2 14 Vacant (concurs) 

RECEPCIONISTA PISCINA /BIBLIO 66,66% C2 14 Vacant (concurs) 



 

  

3. Exposar al públic l’expedient d’aprovació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per 
l’exercici 2020 durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i a la seu electrònica de l’Ajuntament, per tal que qui es consideri interessat pugui fer-hi les 
reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que cregui pertinents. 
 
4. Atorgar un tràmit d’audiència als representant sindicals i als empleats públics de forma simultània al 
tràmit d’informació pública.  
 
5. Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni reclamacions durant 
el termini d'exposició pública i considerar que entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan 
s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
6. Notificar aquests acords a la Delegació del Govern de l’Estat a Girona, a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions:  
L’alcalde presenta la proposta, explicant tal com s’ha comentat en el punt anterior que l’únic canvi 
respecte a la plantilla de l’any 2019 és l’ampliació de jornada complerta del lloc de treball de conserge 
del poliesportiu.  
 
Resultat: Aprovat per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
 
11.0.- Incoació de l’expedient d’investigació dels drets sobre el camí que porta a la font 
anomenada de Can Ratica.  
 
Antecedents 
L’Ajuntament ha rebut diverses queixes i denuncies veïnals en relació a la cadena que barra el pas 
pel camí que porta a la font anomenada de Can Ratica. Els veïns al·leguen que sempre s’hi havia 
transitat sense oposició i per tant entenen que el camí és d’ús públic.  
 
Per altra banda, la propietat privada que ha instal·lat la cadena que inhabilita l’accés rodat pel camí, 
ha manifestat que es tracta d’un camí privat; que la cadena ja existia en un altre punt més proper a 
l’habitatge de Can Martí Escarré i simplement s’ha tornat a instal·lar per impedir el pas de vehicles 
que acaben obstaculitzant l’accés a la propietat privada.  
 
Consultades les dades que consten en els arxius d’aquest Ajuntament, es fa constar el següent:  
 
- Es tracta d’un camí de terra que està situat dins la parcel·la cadastral del polígon 2 parcel.la 5 de 
Can Miloca de Breda, amb referència 17030A002000050000Y.  
 
- La certificació cadastral descriptiva i gràfica identifica aquest camí amb la subparcel.la b, de 269 m2 
qualificats de sòl improductiu (sòl rústec), propietat 100% de la societat SPRINBUCK SL amb NIF 
B61093605.  
 
- El camí no consta inscrit a l’inventari de béns de l’Ajuntament aprovat pel Ple de la corporació en 
data 30 de desembre de 2002, ni tampoc a l’última aprovació de l’inventari aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en data 18 de febrer de 2013. 
 
- El document provisional de l’inventari de camins que fou realitzat pels serveis del Consell Comarcal 
de la Selva els anys 2006-2007, defineix aquest camí com de titularitat municipal. 
 
- L’Ajuntament està promovent una actuació d’acondicionament d’aquest camí en el marc del projecte 
de recuperació de la ruta de les fonts de Breda; projecte que fou escollit en el procés de pressupostos 
participatius de l’any 2018.  
 
Enguany l’Ajuntament té la voluntat d’intervenir sobre el camí per adequar-lo a fi que pugui ser utilitzat 
pel comú dels veïns per accedir a la font de Can Ratica.  
 
La propietat de la finca, que reivindica el ple domini sobre el camí, proposa que l’Ajuntament 
subscrigui un conveni que reguli la cessió i les obligacions de les parts sobre el camí.  
 



 

  

Vistos aquests antecedents i davant la documentació contradictòria que obra a aquest Ajuntament, el 
Secretari-interventor ha informat en data 28 d’octubre de 2019, que concorren els pressupostos per a 
l'exercici de la potestat investigadora, a fi d’esbrinar i determinar amb caràcter previ a la signatura del 
conveni, la naturalesa i els drets sobre aquest camí.  
 
Legislació aplicable 
Els articles 4.1.d), 21.1.s) i 68 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
Els articles 8.1.i) i 53.1.o) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
L'article 45 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
Els articles 46 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
1372/1986, de 13 de juny. 
Els articles 134 i 135 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Iniciar un expedient de recerca de la titularitat dels drets sobre el camí que porta a la font 
anomenada de Can Ratica, que forma part de la finca rustica que té com a referència cadastral 
17030A002000050000Y i que s’identifica amb la subparcel.la b de la parcel·la cadastral del polígon 2 
parcel·la 5 de Can Miloca de Breda. 
 
Segon.- Recaptar dels registres que procedeixin quants antecedents i dades constin relatius als béns 
i drets investigats, incorporant-se a l'expedient les certificacions que s'expedeixin a aquest efecte. 
 
Tercer.- Publicar l'acord d'iniciació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’E-tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament de Breda. L’edicte es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament adreça 
https://breda.cat. 
 
Quart.- Obrir un tràmit d'informació pública per termini de 30 dies hàbils, des de l'endemà de la 
publicació dels anuncis, perquè les persones afectades per l'expedient de recerca puguin al·legar per 
escrit quant estimin convenient al seu dret davant la Corporació, acompanyant tots els documents en 
què fonen les seves al·legacions. 
 
Cinquè- Notificar als afectats per l'expedient de recerca que resultin coneguts i identificables, 
atorgant-los un tràmit d’audiència de 30 dies a comptar des de la notificació personal. 
 
Sisè.- Una vegada finalitzi el termini per presentar al·legacions, s’obrirà un període de prova, per 
termini de 20 dies, i un cop practicades i valorades pels Serveis de la Corporació, es posarà de 
manifest l'expedient a les persones als qui afecti la recerca i haguessin comparegut en ell, perquè, 
durant un termini de 10 dies, al·leguin el que creguin convenient al seu dret. 
 
Setè.- Donar trasllat de l'acord d'iniciació a l'Administració General de l'Estat i a la de la Comunitat 
Autònoma perquè, si escau, puguin fer valer els seus drets i al·legar el que considerin procedent. 
 
Vuitè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta, explicant els antecedents i la necessitat d’obrir aquest expedient per 
determinar la titularitat del camí i/o els drets de l’Ajuntament sobre aquest.  
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 



 

  

12.0.- Acord de constitució de la Comunitat del Baix Montseny 
 
Antecedents de fet 
El dia 29 de març de 2019, a Sant Celoni es va signar, la Declaració dels Municipis Integrants del 
Baix Montseny, per part dels seus alcaldes i alcaldesses, en virtut de la qual els municipis signats es 
varen comprometre a iniciar el procediment de constitució d’una comunitat de municipis mitjançant un 
conveni interadministratiu. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000376 de data 18 d’abril de 2019, l’Ajuntament de 
Breda va aprovar inicialment la voluntat de constituir la Comunitat de Municipis del Baix Montseny, on 
el municipi de Breda en serà membre de ple dret, juntament amb els municipis d’Arbúcies, Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, 
Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, tal com 
es detalla a l’article 1.1. del Conveni que regula la Comunitat. 
 
Aquests acords es varen sotmetre a informació pública mitjançant el tauler d’edictes electrònic, des 
del dia 25 de juliol fins el dia 22 d’agost, ambdós inclosos, sense que presentessin al·legacions. 
Tampoc va rebre al·legacions el tràmit d’informació pública que va realitzar l’Ajuntament de Sant 
Celoni, en la seva condició d’ens coordinador de la tramitació de l’expedient.  
 
En data 15 de novembre de 2019 es va reunir a Santa Maria de Palautordera el Consell d’Alcaldies 
de la futura Comunitat de Municipis del Baix Montseny, per fer un retiment de comptes dels treballs 
realitzats al llarg del 2019 per la Taula Tècnica i els Grups de Treball en les tres línies prioritzades: 
Turisme, Biomassa i Empresa. Així com també s’han establert les orientacions polítiques pertinents 
per la continuïtat dels projectes endegats pel proper 2020 i el seu finançament. 
 
Vist que el preàmbul del Conveni estableix que el Baix Montseny és una realitat que s’ha anat 
articulant de baix a dalt i a partir de les demandes ciutadanes i reptes que, en el nivell més proper, no 
troben resposta en la seva contrapart al Consell Comarcal del Vallès Oriental o al Consell Comarcal 
de la Selva.  
 
Vist que l’objecte inicial de la Comunitat del Baix Montseny és desenvolupar el Pla Estratègic per al 
Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny.  
 
Vist que el Pla és el resultat de la voluntat col·lectiva dels municipis del Baix Montseny per disposar 
d'una eina que ajudi a coordinar esforços i que faci convergir el conjunt d’iniciatives en el camp del 
desenvolupament local i l'ocupació, posant les persones al centre de l'acció pública. Més 
concretament, l’objecte de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny és desenvolupar les accions 
d’intervenció social, econòmica i territorial recollits en els següents eixos estratègics:  
 
• “El Baix Montseny, indústria i natura – Col·laborem i generem oportunitats”  
• “El Baix Montseny, qualitat de vida – Cuidem el talent del demà”  
• “El Baix Montseny, territori responsable– Posem les persones al centre”  
 
Igualment, entre l’objecte i les competències de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny també 
hi haurà qualsevol projecte o iniciativa vinculada al desenvolupament local i al foment de l’ocupació 
ubicat en l’àmbit territorial de l’actuació de la Comunitat, per executar les potestats i les funcions que li 
atribueixen els municipis agrupats, salvaguardant la vinculació de tots o part dels municipis que formin 
part de la Comunitat en projectes concrets.  
 
Tots els municipis agrupats responen de forma solidària dels acords adoptats pels òrgans de la 
Comunitat.  
 
La Comunitat ha de comptar amb una secció pròpia en el pressupost de cadascun dels ajuntaments 
integrants, la qual és gestionada per la Comunitat. Els Ajuntaments es comprometen a fer les 
aportacions de caràcter econòmic que determini la Comunitat. Per a l’any 2020 s’ha determinat les 
aportacions es realitzaran en proporció a la població de cada municipi, corresponent a Breda un 
5,21% del total, quedant fixada una aportació de 1.380 euros. 
 
En data 18 de novembre de 2019 s’ha emès informe de fiscalització prèvia per part del secretari-
interventor, amb objeccions.  
 
El Plenari entén que pot aixecar el reparament formulat per intervenció atès que no es tracta de 
constituir cap entitat amb personalitat jurídica, sinó simplement es convenia amb altres municipis la 



 

  

prestació de determinats serveis que òbviament tenen un cost, però que en cap cas tindrà una 
afectació en les previsions de compliment del Pla Econòmic Financer aprovat. En qualsevol cas, la 
despesa compromesa s’executaria igualment, s’hagi constituït o no la comunitat, i per tant, la 
formalització d’un conveni interadministratiu amb els municipis que constitueixen el Baix Montseny no 
comporta per si mateix una major despesa per la hisenda municipal.  
 
Legislació aplicable 
Article 93. de la Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
Articles 123 a 132 del Decret Legislatiu 2/2003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya 
Títol IV, Capítol I Recursos de les entitats supramunicipals,  
Secció 1a, 3a i 4a del Decret Legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
 
Per tot l’exposat, es sotmet al Ple l’adopció dels següent acords: 
 
Primer. Aprovar amb caràcter definitiu el Conveni que regula la Comunitat de Municipis del Baix 
Montseny. 
 
Segon. Donar per constituïda la Comunitat de Municipis del Baix Montseny on el municipi de Breda 
n’és membre de ple dret. 
 
Tercer.- Designar com a membre i representant del municipi de Breda en el Consell de la Comunitat 
de Municipis del Baix Montseny a l’Alcalde Sr. Dídac Manresa Molins.  
 
Quart.- Aprovar el compromís de fer les aportacions de caràcter econòmic que determini la 
Comunitat, i concretament dotar de 1.380 euros el pressupost municipal de despeses per a l’any 
2020. 
 
Cinquè.- Fer públics aquests acords a l’E-tauler. 
 
Sisè.-  Notificar aquest acord a la resta de municipis que integren la Comunitat de Municipis i 
encarregar l’Ajuntament de Sant Celoni, en la seva condició de municipi amb més habitants, per tal 
que realitzi la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya dels acords referents a l’aprovació definitiva de la constitució de la Comunitat de Municipis 
del Baix Montseny i del Conveni que la regula. 
 
Setè. Contra aquest acord no hi cap recurs en via administrativa en tractar-se d’una disposició de 
caràcter general (article 112.3 de la llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques). 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El regidor Sr. Juan Antonio Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que vist que els acords no 
parlen d’establir cap reglament i tampoc parlen de crear cap nova comarca, no té cap objecció a fer-hi 
i per tant hi votarà a favor.  
  
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat –Breda manifesta que el seu grup també 
veu una bona oportunitat per Breda i també veu positiu que no es parli en termes de crear una nova 
comarca. Malgrat tot adverteix que a l’expedient hi ha un informe de secretaria amb objeccions, i 
demana que s’aclareixi els efectes d’aquesta objecció.  
 
El Secretari adverteix, tal com consta a l’informe, que l’Ajuntament va aprovar recentment un Pla 
econòmic financer per incompliment de la regla de la despesa i en aquestes circumstàncies la llei 
impedeix que l’Ajuntament, durant la vigència del PEF, prengui acords en relació a la creació i 
adhesió de noves entitats supramunicipals. Però també és cert que les conseqüències econòmiques 
d’aquest acord no farà per si mateix distorsionar el compliment del PEF atès que la despesa 
compromesa és mínima i està dirigida a la prestació de serveis, per tant entén, que el Ple pot assumir 
l’aixecament de l’objecció si així ho creu oportú.  
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 



 

  

13.0.- Modificació el conveni de col·laboració amb INCASÒL per a la construcció d'habitatges 
amb protecció oficial 
 
Antecedents 
En data 23 de novembre de 2005 el nostre Ajuntament i el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per a la construcció d’habitatges amb 
protecció oficial al sector de Can Guilleumes, Breda. 
 
La Clàusula Cinquena del conveni estableix que: “L’Ajuntament assumirà el pagament de tots els 
impostos i taxes municipals que gravin la transmissió del solar a l’Institut Català del Sòl, la construcció 
de les edificacions, l’obtenció de llicències, l’exercici d’activitats, així com de qualsevol altre tribut local 
que pogués generar-se fins a la plena disponibilitat dels habitatges per part dels seus usuaris. No 
s’exigirà a l’Institut Català del Sòl cap garantia especial per la reposició dels elements urbanístics que 
poguessin resultar afectats per la construcció dels habitatges.” 
 
Transcorreguts 14 anys de la signatura del conveni i sense cap senyal que ens porti a pensar que la 
construcció de l’habitatge conveniat serà una realitat en breu, es considera oportú proposar una 
modificació del conveni per tal que quedi parcialment sense efecte la clàusula cinquena. 
 
Concretament es proposa que l’Ajuntament deixi d’assumir el pagament de l’Impost de Bens 
Immobles urbans de la finca objecte del conveni, i sigui l’INCASOL qui a partir del 2020 es faci càrrec 
del tribut. 
 
L’incompliment de les obligacions establertes a les clàusules tercera i quarta per part de l’INCASOL, 
habilita a l’Ajuntament de Breda a deixar sense efecte el compromís d’eximir-lo del pagament de l’IBI.  
 
Legislació aplicable 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 22.1.j) i 55). 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya (arts. 108 a 112). 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de 

les Entitats Locals de Catalunya (arts. 310 i 311).  
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Deixar parcialment sense efecte la clàusula cinquena del conveni de col·laboració signat en 
data 23 de novembre de 2005 amb INCASÒL per a la construcció d'habitatges amb protecció oficial, 
en el sentit que l’Ajuntament de Breda deixa d’assumir “qualsevol altre tribut local que pogués 
generar-se fins a la plena disponibilitat dels habitatges per part dels seus usuaris”. 
 
A partir de l’1 de gener de 2020, serà l’INCASOL qui assumirà com a propietari i subjecte passiu, el 
pagament de l’Impost de bens immobles que grava la finca urbana objecte del conveni.  
 
Segon.- Notificar a INCASÒL els presents acords per tal que els seus representants pugui presentar 
les al·legacions que considerin oportunes durant un termini màxim de 20 dies hàbils. 
 
Tercer.- Sotmetre l’aprovació inicial de la modificació del conveni a informació pública durant un 
termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte en el BOP i a l’E-tauler. En cas que no es presentin 
al·legacions, s’entendrà que l’alteració dels termes inicials del conveni ha quedat definitivament 
aprovada sense necessitat de nou acord. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El regidor Sr. Juan Antonio Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que estem parlant de dos 
organismes públics i per tant des del seu punt de vista caldria iniciar converses amb l’INCASOL per 
negociar de nou aquesta qüestió, atès que ambdues parts estan obligats a buscar solucions.  
 



 

  

L’Alcalde respon que en el fons comparteix la reflexió del PSC, i per això fa un any es va reunir amb 
l’INCASOL per saber com estava aquest tema i quines previsions tenien i INCASOL va comentar que 
estaven negociant amb una cooperativa que estava interessada en assumir la promoció d’habitatges, 
però que tot just estava estudiant si era viable econòmicament. Recorda que ja ha passat un any i 
l’Ajuntament no sap res més, i per tant considera que el Ple s’ha de manifestar en els termes 
plantejats com un gest de força que faci reaccionar a l’altra part, però certament l’Ajuntament resta 
obert a negociar i per tant veurem com reacciona INCASOL davant aquest gest.  
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
14.0.- Aprovació de la nomenclatura i numeració dels carrers de la Unitat d'Actuació 16 Polígon 
Industrial Sud 
 
Antecedents 
Amb data 20 de novembre de 2019, per Provisió d’Alcaldia, es va recollir la motivació de la nova 
nomenclatura de dos carrers de nova creació al Polígon Industrial UA16 Sector Industrial Sud. 
 
Aquests carrers corresponen al carrer paral·lel al final del carrer Sant Francesc, que rebrà el de 
“Carrer Dolors Bassa, en honor a la consellera de Treball i presa política de l’Estat Espanyol i, per 
altra banda, el carrer perpendicular al Carrer Sant Francesc que ha de servir de vial principal per 
connectar els diferents sectors industrials rebrà el nom d’“Avinguda de la Dona Treballadora”. 
 
Es pretén també aprovar la numeració de les parcel·les de tot el polígon un cop acabades les obres 
d’urbanització. 
 
Vist l’informe favorable del secretari de la corporació, Sr. Jordi Jové Perich de data 20 de novembre 
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 la denominació de carrer Dolors Bassa al carrer paral·lel al final del carrer Sant 
Francesc i Av. De la Dona Treballadora al carrer perpendicular al final del carrer Sant Francesc del 
Polígon Industrial Sector Industrial Sud, segons el següent plànol: 



 

  

 
 
 
 
Segon.- Numerar les vies públiques carrer Sant Francesc, carrer Dolors Bassa i Av de la Dona 
Treballadora de la forma que a continuació es detalla: 
 

Núm. referència cadastral Referència registral Adreça 

3921645DG6232S0001LY e1 Carrer Sant Francesc, 69 

3921646DG6232S0001TY i1 Carrer Sant Francesc, 71 

3921647DG6232S0001FY  i2 Carrer Sant Francesc, 73  

3921648DG6232S0001MY i3 Carrer Sant Francesc, 75 

3921649DG6232S0001OY  i4 Carrer Sant Francesc, 77 

3921650DG6232S0001FY i5 Carrer Sant Francesc, 79 

4017602DG6241N0001RI i7 Carrer Sant Francesc, 78 

4017603DG6241N0001DI i8 Carrer Sant Francesc, 80 

4017604DG6241N0001XI i9 Carrer Sant Francesc, 82 

4017605DG6241N0001II e2 Carrer Sant Francesc, 84 

4017601DG6241N0001KI i6 Av. De la Dona Treballadora, 1 

4017609DG6241N0001ZI  i10 Carrer Dolors Bassa, 1 

4017610DG6241N0001EI  i11 Carrer Dolors Bassa, 3 

4017611DG6241N0001SI iV2 Carrer Dolors Bassa, 2 A 

4017611DG6241N0002DO  iV2 Carrer Dolors Bassa, 2 B 

4017608DG6241N0001SI iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 A 

4017608DG6241N0002DO iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 B 

4017608DG6241N0003FP  iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 C 



 

  

4017608DG6241N0004GA  iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 D 

4017608DG6241N0005HS iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 E 

4017608DG6241N0006JD  iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 F 

4017608DG6241N0007KF iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 G 

4017608DG6241N0008LG  iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 H 

4017608DG6241N0009BH  iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 I 

4017608DG6241N0010KF iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 J 

4017608DG6241N0011LG  iV1 Carrer Dolors Bassa, 4 K 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. Dolors Bassa i als propietaris afectats. 
 
Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, 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.  
 
Cinquè.- Notificar 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...]. 
 
Sisè.- 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 l’Ajuntament s’ha fet seva una proposta sorgida 
inicialment per la secció de Breda de l’ANC i que dona compliment a la moció de l’Associació Malva 
de feminitzar els noms dels carrers del municipi.  
 
El regidor Sr. Juan Antonio Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que està d’acord amb fixar el 
nom de l’Avinguda de la Dona Treballadora, no obstant tal com ja havia proposat anteriorment 
s’hauria de fer un procés de participatiu, creant una comissió de nomenclatura, i que es fes a través 
d’una consulta de la ciutadania. Hi ha un principi o criteri reconegut arreu que és que no es pot posar 
el nom d’un carrer a una persona viva atès que és el temps que dona la perspectiva si de la seva 
trajectòria és mereixedora del reconeixement, i per tant no està d’acord en atorgar el nom del carrer a 
Dolors Bassa.  
 
L’Alcalde respon dient que efectivament no estem davant d’una situació normal, estem davant una 
situació extraordinària, on en aquest país tenim presos polítics, i davant situacions extraordinàries 
calen decisions extraordinàries, a més entenem que el nom de Dolors Bassa té tot el seu sentit atès 
que avarca tant la vessant de dona i com el fet que va ser la consellera de Treball, i per tant 
considerem que la seva elecció es ben encertada.  
 
El regidor Sr. Andreu Mas, portaveu del grup d’ERC-AM, manifesta que es proposen aquests noms 
perquè tenen un consens prou ampli a Breda i en la societat catalana, i entén que no li agradi al 
portaveu del PSC, però també hauria de reconèixer que el seu vot negatiu és per la significació 
política d’un d’aquests noms; simplement és perquè un nom li agrada i l’altre no li agrada.  
 
El Sr. Marín manifesta que un dels noms ja s’havia aprovat però l’altre no, i per això manifesta la seva 
disconformitat amb els criteris emprats.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que el seu grup també considera 
que seria convenient obrir un procediment participatiu per designar els noms dels carrers del municipi, 
i malgrat que no acaben de veure els mèrits de la Sra. Bassa ni tampoc el fet de fer una excepció al 
criteri de no posar noms de carrers a les persones vives, conclou que entenen les raons de la 
proposta i per tant hi votarà a favor.  
 
Resultat: Aprovat per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) 
 



 

  

15.0.- Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja de les 
instal·lacions municipals 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té la necessitat de procedir a contractar el servei de neteja dels edificis 
municipals, per tal de poder atendre amb les màximes garanties de salubritat als ciutadans, ja que el 
que està actualment en vigor finalitza el 28 de febrer de 2020. 
 
Es proposa licitar el servei preveient un contracte de durada de dos anys més dos anys de pròrroga 
opcionals (any a any), amb un preu estimat de 571.084,80€ (IVA exclòs). 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu 
valor estimat, impost sobre el valor afegit exclòs, és igual o superior a 221.000,00€, d'acord amb els 
articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
S’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que comprèn les 
condicions jurídiques, econòmiques i administratives que serviran de base per contractar el servei i 
també el Plec de Prescripcions Tècniques que detalla les característiques i condicions que han de 
regir la prestació del servei. 
 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada en 
el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels 
termes del contracte. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa s'atendrà a varis criteris d'adjudicació. 
 
L’expedient ha estat informat favorablement per part del Sr. Jordi Jové Perich, secretari-interventor 
interí, i s’ha fiscalitzat de forma prèvia amb conformitat.  
 
Legislació aplicable 
Els articles del 19 al 22 de la Secció 2a Contractes subjectes a una regulació harmonitzada, 63, 99 a 
102, 116, 117, 122, 124, 131 a 159 i 317 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis municipals de 
l’Ajuntament de Breda, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant la seva licitació. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte de serveis consistent en la prestació dels serveis. 
 
Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al Perfil de contractant l’anunci de 
licitació i els Plecs que han de regir el procediment de licitació, perquè durant el termini de trenta-cinc 
(35) dies hàbils, des de l’endemà de l’última publicació, puguin presentar les proposicions que estimin 
pertinents. 
 
Quart.- Aprovar l’expedient de despesa plurianual a càrrec de les següents anualitats i imports 
màxims:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2020 920.227.00 119.967,50 



 

  

2021 920.227.00 143.960,96 

2022 920.227.00 23.993,50 

 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’actual empresa prestadora del servei als efectes de 
requerir-li que segueixi prestant el servei més enllà del dia 28 de febrer de 2020 i pel temps quesigui 
necessari en tant no s’hagi formalitzat el nou contracte administratiu.  
 
Sisè. Delegar la competència de contractació en el sentit de facultar a l’Alcalde per tal que una 
vegada tramitat el procediment, adjudiqui el contracte a favor de la proposta que sigui proposada per 
la Mesa de contractació.  
 
Setè. Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que procedeixin 
a autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.227.00 en la que es preveu crèdit 
pressupostari adequat i suficient dins el pressupost de l’any 2020, i s’ha de consignar pels exercicis 
2021 i 2022.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que el seu grup sempre s’ha 
oposat a l’externalització d’aquests serveis i per tant no hi pot votar a favor; malgrat tot espera que 
aquest sigui l’últim contracte si prospera la creació de la cooperativa de serveis.  
 
Resultat: Aprovat per 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler, Juan Antonio Marín Acuña), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Judit 
Cortada Esteve) 
 
 
16.0.- Aprovar la creació del cos de la policia local de Breda 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda té actualment establert un servei de vigilants municipals, que reben el nom de 
Guàrdies Municipals, que es regula pel Reglament intern del servei aprovat l’any 2013.  
 
Concretament el Reglament regula el cos de la Guàrdia Municipal de l’Ajuntament de Breda, pel que 
fa a la seva denominació, funcions, organització, formació, règim estatutari i les formes de 
col·laboració i cooperació amb diferents cossos de seguretat.  
 
A aquest cos li correspon l’exercici de les funcions establertes a l’article 13 de la Llei 16/1991 de 10 
de juliol, de les policies locals, que són les següents: 
 

a. Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.  
 

b. Ordenar i regular el trànsit dins del nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació i 
ordenances municipals.  
 

c. Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil d’acord amb el que disposa la 
legislació. 
 

d. Vetllar pel compliment dels Reglaments, ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i 
actes municipals.  
 

En l’exercici de llurs funcions, els efectius del Cos de Guàrdia Municipal de l’Ajuntament de Breda, 
gaudeixen a tots els efectes de la condició d’agent de l’autoritat.  
 
Actualment el cos de Guàrdies municipals està composat per una plantilla de 8 places de funcionaris, 
una d’elles amb funcions de cap.  
 
El servei es presta en unes dependències dins l’edifici del Centre Cívic, però l’Ajuntament ha previst 
fer una comissaria nova en un edifici d’obra nova, en una sola planta, d’acord amb el projecte que ha 
estat presentat al PUOSC 2020-2024. 
 



 

  

El servei també es dota de dos vehicles de quatre rodes degudament equipats així com dels 
uniformes i les armes de defensa personal i mitjans dissuasoris següents: un joc de manilles, uns 
guants anti-tall, un bastó extensible (ESP), un esprai de defensa, entre altres elements.  
 
Les funcions que actualment exerceixen els Guàrdies Municipals coincideixen en bona mesura en les 
tasques pròpies d’agents de policia local, no obstant no poden realitzar la totalitat de tasques i 
funcions que la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, en el seu article 11, atribueix als 
cossos de la policia local. 
 
Davant les limitacions existents en l’exercici de funcions per part de la GUÀRDIA Municipal, i atenent 
que l’Ajuntament de Breda ja té implantat un servei pràcticament assimilable al que es requereix pel 
servei de policia local, tant en recursos humans com materials, com d’infraestructura prevista, es 
considera necessari fer un pas més per dotar el servei de totes les potestats i funcions que atorga la 
legislació vigent i així esdevenir un cos de seguretat a nivell local, que coordinat amb el cos dels 
Mossos d’Esquadra doni un servei integral dins el municipi de Breda.  
 
La Llei de les policies locals estableix que hi pot haver policia local en els municipis de més de deu mil 
habitants, no obstant en els municipis de menys de deu mil habitants hi pot haver policia local si 
n'acorda la creació la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació local 
corresponent i ho autoritza el Conseller de Governació, amb informe previ de la Comissió de 
Coordinació de les Policies Locals. 
 
Interessa a l’Ajuntament de Breda tramitar l’expedient per sol·licitar l’informe a la Comissió de Policia 
de Catalunya i demanar a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’autorització 
necessària per a l’esmentada creació. 
 
Juntament amb la sol.licitud d’informe, l’Ajuntament trametrà a la Comissió de Policia un projecte 
d’establiment del servei i la documentació tècnica que sigui requerida. 
 
Una vegada sigui autoritzada la creació del cos de policia local, l’Ajuntament aprovarà per Ple, el 
reglament del servei, la proposta d’establiment, així com la modificació de la plantilla de personal per 
dotar les places de funcionaris de policia, deixant si s’escau, els vigilants municipals en situació de 
plaça i servei a extingir.  
 
En data 18 de novembre de 2019 la proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal 
de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
Article 3.2. de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals. 
Articles 22.2.f) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la creació del cos de policia local de Breda. 
 
Segon.- Sol·licitar l’informe previ sobre l’esmentada creació a la Comissió de Policia de Catalunya, 
adscrita al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’autorització necessària 
per a l’esmentada creació.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta explicant els antecedents i les necessitats que han motivat que 
l’Ajuntament es plantegi a tornar a recuperar el servei de policia local que Breda ja tenia creat a fins 
dels anys 90 i que com tothom sap, es va transformar amb un servei de Guardia Municipal que té la 
consideració de vigilants municipals, amb la promesa que es desplegarien en el territori els Mossos 
d’Esquadra. Però aquesta promesa no ha estat un realitat pels motius tots coneixem de falta 
d’efectius i recursos econòmics. En aquests moments la línia del Departament d’Interior és limitar les 
funcions dels cossos de vigilants per assimilar-los cada vegada més a la figura d’un agutzil i atorgar 
totes les competències als cossos de seguretat que es regulin per la Llei integral de policia de 
Catalunya. També recorda els contenciosos que l’Ajuntament té amb el Departament en relació amb 
els serveis d’assistència amb els municipis veïns. Per tant, vist que el servei de la Guardia Municipal 



 

  

està en disposició d’assumir totes les competències i funcions que es requereixen per la policia local, i 
disposa tant dels mitjans personals com materials, es proposa iniciar el procediment per crear el cos.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que segurament l’Ajuntament ha 
rebut tant pressions del Departament com del cos de la Guardia Municipal, però cal tenir en compte 
sobretot el cost econòmic que això pot representar, i pregunta si ja s’ha calculat aquest cost, tant la 
necessitat de construir una comissaria com els salaris i els mitjans que es requereixen.  
 
L’Alcalde manifesta que la mitjana del cost salarial d’un cos de policia local representa uns 350.000 
euros anuals i actualment l’Ajuntament ja assumeix una despesa de 300.000 euros per tant caldria 
assumir aquesta diferencia, que es faria de forma gradual durant els pròxims anys. Caldria una 
negociació col·lectiva però es podria les formes d’increment. Respecte a l’equipament de l’ uniformitat 
dels agents, els vehicles i els equips de defensa o comunicació, els costos són molt similars als que 
ve assumint actualment l’Ajuntament. Finalment, la formació que hauran de seguir tots els agents per 
anar a l’Escola de Policia és gratuïta, i el fet que el cos està format per vuit agents permetrà que 
accedeixin gradualment de dos en dos.  
 
El regidor Sr. Juan Antonio Marin, portaveu del grup PSC-CP, pregunta si tots els agents hauran de 
fer el curs.  
 
L’Alcalde respon que si, caldrà que tots passin per l’Escola.  
  
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat –Breda manifesta la seva satisfacció pel 
fet que es recuperin les competències de la policia local, atès que el seu grup fa dos mandats que ho 
porta dins del programa electoral. Pregunta si tots els agents del cos estan d’acord en fer la 
transformació i anar a l’Escola. També pregunta perquè de les memòries i de la documentació que 
consta a l’expedient s’ha omès la referència a les armes tàser.  
 
L’Alcalde respon que alguns agents són més receptius que altres, i que s’haurà d’acabar de negociar 
en quina situació quedaran aquells que no vulguin participar en la reconversió del servei. Respecte a 
les armes, s’ha preferit ometre aquesta dada.  
 
Resultat: Aprovat per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, 
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel 
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 Abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
 
17.0.- Moció per al compromís amb el turisme sostenible 
 
El grup municipal ERC de Breda presenta la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’any 2011, el Parc Natural del Montseny va rebre l’acreditació de la Carta Europea del Turisme 
Sostenible (CETS) per tenir una estratègia turística basada en la sostenibilitat i en el consens amb els 
agents del territori.  
 
La CETS és un instrument que, a través d’unes directrius, pretén millorar la gestió dels espais 
naturals protegits en el seu progrés turístic, observant les característiques mediambientals i el teixit 
social i empresarial local. Per tant, la CETS busca la compatibilitat entre la conservació del territori, 
reduint les externalitats negatives del turisme, i el desenvolupament social i econòmic dels municipis a 
través del turisme.  
 
Els cinc principis que regeixen la CETS són els següents: 
 
1. Donar prioritat a la conservació. El turisme sostenible s’ha de basar en la conservació i la 

protecció del patrimoni natural i cultural, a través de la conscienciació, la sensibilització i valoració 
d’aquest.  

2. Contribuir al desenvolupament sostenible. Per la protecció de l’entorn cal afrontar els impactes 
ambientals, socials i econòmics a curt i a llarg termini.  

3. Fer participar a tots els agents implicats. Els agents turístics del territori han d’estar involucrats 
en la gestió sostenible d’aquest, fomentant, d’aquesta manera la cooperació.  



 

  

4. Planificar el turisme sostenible de manera efectiva. La gestió del turisme i el seu progrés cap 
a la sostenibilitat han d’estar dirigides des d’una planificació on es detallin les accions i els 
objectius.  

5. Promoure la millora contínua. La gestió del turisme ha de conduir cap a una reducció de les 
seves externalitats negatives, i a la vegada una millor satisfacció dels visitants. Això, a de fer 
progressar econòmicament el territori, conduint tots els seus agents cap a la qualitat de vida i la 
prosperitat. En aquest sentit, cal que aquests resultats i progressos es registrin en uns informes 
periòdics de seguiment. 
  

El Pla Estratègic per al Desenvolupament i l’Ocupació del Baix Montseny, presentat el 10 de 
desembre del 2018, va detallar unes línies d’actuació de les quals se’n van prioritzar tres per aquest 
any 2019: 1. El model de turisme sostenible. 2. El teixit empresarial i indústria local. 3. Els serveis 
urbans de qualitat.  
 
En el marc de la primera línia d’actuació, “El model de turisme sostenible”, es crea un projecte amb 
els següents objectius:  
 

1. Configurar una agenda pública en matèria de turisme. 
2. Dissenyar una estratègia comú de turisme sostenible. 
3. Treballar perquè el Baix Montseny esdevingui destinació amb la certificació de sostenibilitat 

turística Biosphere Destination.  
4. Consensuar una política pública que faciliti la gestió dels fluxos turístics en matèria 

d’accessos i mobilitat sostenible. 
5. Posta en marxa d’un servei turístic digital, emprant un únic espai web conjunt a tot l’àmbit 

territorial. 
 

En aquest sentit, cal que el municipi de Breda treballi per aconseguir posicionar-se dins del turisme 
sostenible i treballar de forma específica per complir les directrius de la Carta Europea del Turisme 
Sostenible i els requisits de la certificació Biosphere Destination. Aquest certificat permet posicionar 
un municipi o territori entre els indrets on es respecten els 17 Objectius del Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides i es promou la millora contínua en l’àmbit de la sostenibilitat:  
 

1. Creixement econòmic inclusiu i erradicació de la pobresa.  
2. Seguretat i qualitat alimentària.  
3. Benestar, seguretat i salut. 
4.  Promoció de l’educació i la formació inclusiva i de qualitat.  
5. Igualtat de gènere i empoderament femení.  
6. Ús i gestió sostenible de l’aigua.  
7. Garantir l’accés a l’energia renovable.  
8. Promoure el creixement econòmic sostenible, inclusiu i el treball digne.  
9. Infraestructures turístiques sostenibles i resilients, i foment de la innovació.  
10. Reducció de la desigualtat.  
11. Destinacions turístiques sostenibles i patrimoni.  
12. Producció i consum responsable.  
13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic.  
14. Usos sostenibles dels ecosistemes aquàtics i els recursos marins pel desenvolupament 

sostenible.  
15. Biodiversitat i protecció dels ecosistemes terrestres i dels paisatges naturals urbans. 
16. Promoure societats pacífiques i inclusives pel desenvolupament sostenible i el turisme a les 

ciutats.  
17. Cooperació en el turisme sostenible.  

 
Per aquests motius el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament de 
Breda els següents acords: 
 
Primer. Realitzar una campanya pública informativa per què les empreses turístiques del municipi 
coneguin les possibilitats d’adopció de certificats de qualitat alineats amb el turisme sostenible. 
 
Segon. Endegar les polítiques necessàries, dins del marc competencial municipal, per posicionar el 
nostre municipi entre les destinacions compromeses amb el turisme sostenible, respectant les 
directrius senyalades per la Carta Europea del Turisme Sostenible.  
 
Tercer. Un cop constituïda la Comunitat de Municipis del Baix Montseny, preparar aquest ens per 
adquirir el certificat Biosphere Destination. 



 

  

 
Quart. Fer arribar aquest acord als ajuntaments que formen part de la Comunitat de Municipis del 
Baix Montseny. 
 
Intervencions:  
El regidor Sr. Andreu Pujol, portaveu d’ERC-AM presenta la proposta, explicant que la moció té 
estreta relació amb el punt 12 que s’ha aprovat la constitució de la Comunitat del Baix Montseny.  
 
Resultat: Marti, Aprovat per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés 
Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, 
Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
18.0.- Assumptes urgents 
No s’escau 
 
 
19.0.- Precs i preguntes 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores. 
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat – Breda pregunta en relació els danys 
produïts per les apagades de llum derivats pels talls de subministrament, si des de l’Ajuntament s’han 
tramitat les queixes i les reclamacions dels veïns afectats.  
 
L’Alcalde respon que formalment no ha vingut ningú a reclamar a l’Ajuntament, només una persona 
s’hi va adreçar de forma informal. Pel que li han transmès molts veïns perjudicats, ja siguin 
comerciants o gent que tenia els congeladors plens, les reclamacions no prosperen perquè les 
asseguradores es neguen a pagar si no es certifiquen les dades meteorològiques. Respecte a les 
gestions que va fer l’Ajuntament, explica que va trucar repetidament a la companyia elèctrica, però 
només rebia informacions contradictòries i en compte gotes. Li ha sorprès les critiques en la gestió i la 
rotunditat de les manifestacions que han fet els grups de l’oposició en els seus escrits de l’Àgora. Es 
pregunta com ho farien i en què podríem millorar, atès que més enllà de la crítica li agradaria rebre 
suggeriments.  
 
El regidor Sr. Juan Antonio Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que no demanava resultats 
sinó que s’oferís informació sobre l’estat dels serveis, pensant que hi ha molta gent gran que viu sola i 
que no té accés a les xarxes socials. Va haver unes hores d’incertesa i calia buscar solucions, atès 
que som un poble petit i tenim possibilitats d’autoorganitzar-nos, juntament amb l’associació de 
protecció civil.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol, portaveu del grup d’ERC-AM manifesta que si la informació no és veraç 
no pots planificar; és a dir, si la informació que et donava repetidament la companyia es que en 
poques hores tindríem llum i això finalment no es produïa, no es podia activar cap solució alternativa i 
per tant no es podia actuar en conseqüència.  
 
L’Alcalde recorda que realment els operaris que intentaven arrengar els problemes estaven 
sobrepassats i no tenien mitjans. Finalment cap el migdia es va fer un vol amb helicòpter i varen 
veure el nivell de l’afectació i la seva gravetat.  
 
El Sr. Marín manifesta que l’Ajuntament disposa d’una ràdio per donar informació als veïns.  
 
El Sr. Pujol manifesta que en situacions de manca d’energia elèctrica, la ràdio tampoc funciona. 
 
L’Alcalde conclou dient que en qualsevol cas ens apuntem les recomanacions fetes.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, manifesta que durant un acte contra la 
violència masclista es varen encendre fanalets amb el risc que això comporta.  
 
L’Alcalde respon que es desaconsella aquesta pràctica, i es mirarà que no torni a passar, malgrat que 
no va passar res perquè tothom estava atent que s’apaguessin.  
 
El Sr. Reche manifesta la queixa que enguany s’ha perdut un any de pressupostos participatius. 
Pregunta si no s’utilitzaran els 20.000 euros previstos en el pressupost.  
 



 

  

La regidora Sra. Eva Andrés manifesta que no ho veu d’aquesta manera, atès que el procediment 
s’ha fet i els 20.000 euros s’han invertit en propostes sorgides de l’any anterior 2018. Explica que 
únicament s’ha posposat la realització de les inversions a l’any 2020 per una millor gestió i per poder 
implementar les actuacions amb una major previsió.  
 
El Sr. Reche pregunta en relació el fet que una veïna ha hagut de pagar a l’empresa concessionària 
del cementiri, 94 euros per posar la làpida. Pregunta si aquest preu és la taxa. 
 
L’Alcalde respon que efectivament deu ser la taxa que esta regulada a l’ordenança municipal i que 
recapta directament la concessionària.  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta. 
 
 
Signat electrònicament. 
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