ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 27 DE GENER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 de gener de 2020
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 22:17 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde
Núria Marès de las Heras, Regidora
Rosa Prat Sala, Regidora
Samuel Torres Torrent, Regidor
Elisabet Vilamala Soler, Regidora
Judit Cortada Esteve, Regidora
Aleix Reche Martí, Regidor
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor

(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(JxCat-Breda)
(CUP– AMUNT)
(PSC-CP)

Amb veu i sense vot:
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha 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 l’acta anterior
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en data 26
de novembre de 2019, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC.
Resultat: L’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents.
2.0.- Donar compte de les resolucions adoptades, per la Junta de Govern Local, des de l'última
sessió ordinària
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:
EXPEDIENT
1046-000036-2019
1046-000037-2019
1046-000038-2019
1046-000039-2019
1046-000040-2019
1046-000041-2019
1046-000042-2019
1046-000043-2019
1046-000044-2019
1046-000001-2020

CONCEPTE
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN

Resultat: El Ple se’n dona per assabentat.

JGL2019000033
JGL2019000034
JGL2019000035
JGL2019000036
JGL2019000037
JGL2019000038
JGL2019000039
JGL2019000040
JGL2019000041
JGL2020000001

DATA
11/11/2019
18/11/2019
26/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
07/01/2020
13/01/2020

3.0.- Donar compte dels Decrets
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 25 de novembre de
2019 i el 24 de gener de 2020:
Nº de Decret

Nº Expedient

Data

2019DECR001104

2126-000028-2019

26/11/2019

2019DECR001105
2019DECR001106
2019DECR001107
2019DECR001108
2019DECR001109
2019DECR001110
2019DECR001111
2019DECR001112
2019DECR001113
2019DECR001114
2019DECR001115
2019DECR001116
2019DECR001117
2019DECR001118
2019DECR001119
2019DECR001120
2019DECR001121
2019DECR001122
2019DECR001123
2019DECR001124
2019DECR001125
2019DECR001126
2019DECR001127
2019DECR001128
2019DECR001129
2019DECR001130
2019DECR001131
2019DECR001132
2019DECR001133
2019DECR001134
2019DECR001135
2019DECR001136
2019DECR001137

1512-000010-2019
2410-000050-2019
2410-000043-2019
2410-000044-2019
1046-000039-2019
2410-000048-2019
2410-000049-2019
2410-000032-2019
1599-000114-2019
2317-000002-2019
1379-000020-2019
1599-000115-2019
2403-000012-2019
2403-000011-2019
1657-000055-2019
2334-000061-2019
1599-000116-2019
1025-000003-2019
1599-000117-2019
1599-000113-2019
2948-000001-2019
1677-000009-2019
1677-000009-2019
1599-000119-2019
2911-000017-2019
2005-000007-2019
1046-000040-2019
2911-000018-2019
1599-000118-2019
2120-000031-2019
1599-000120-2019
1566-000001-2019
1775-000026-2019

26/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
02/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019

2019DECR001138

2442-000005-2019

04/12/2019

2019DECR001139
2019DECR001140
2019DECR001141
2019DECR001142
2019DECR001143
2019DECR001144
2019DECR001145

1599-000119-2019
1484-000006-2019
2349-000009-2019
2544-000007-2019
1677-000012-2019
2436-000012-2019
1861-000228-2019

05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019

2019DECR001146

1627-000011-2019

09/12/2019

2019DECR001147
2019DECR001148

2349-000010-2019
1599-000122-2019

10/12/2019
10/12/2019

2019DECR001149

1627-000012-2019

10/12/2019

2019DECR001150

2664-000296-2019

10/12/2019

2019DECR001151
2019DECR001152

1046-000041-2019
1599-000123-2019

10/12/2019
10/12/2019

2019DECR001153

1639-000005-2019

11/12/2019

2019DECR001154
2019DECR001155
2019DECR001156
2019DECR001157

2436-000023-2019
2403-000015-2019
1599-000124-2019
1861-000227-2019

11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019

2019DECR001158

2436-000020-2019

11/12/2019

2019DECR001159

1677-000012-2019

12/12/2019

Títol
Revisió del Decret 2019DECR001085, de liquidació de la taxa per
utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local
per parades de mercat 2019
DEC NOMINES 25112019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 27112019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 27112019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 27112019
DEC ORDRE DEL DIA 27112019
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 27112019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 27112019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 27112019
DEC US SALA 1 CENTRE CIVIC 27112019
Pagament anunci al BOP
Contractació obres menors Electricitat Boquet, sl
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 28112019
DEC TRAMESA CERTIFICAT URB 28112019
DEC TRAMESA CERTIFICAT URB 28112019
Pagament tècnics i despeses diverses
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA BASTIDA 28112019
DEC US CLAUSTRES 28112019
DIETES REGIDORS
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29112019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29112019
Decret sobre reconeixement del pagament de la sanció
Aprovació factures fase O novembre
Aprovació factures fase ADO novembre
DEC US EQUIPAMENT ESPAI JOVE 02122019
DEC ALTA NINXOL REVERTIT 10A 50 ANYS 03122019
LIQUIDACIO REBUTS ESCOLA BRESSOL
DEC ORDRE DEL DIA 03122019
DEC CANVI TITULAR NINXOLS 227 I 397 LLORENS 03122019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 03122019
DEC BAIXA REGISTRE EXEMPCIO E-S VEHICLES 04122019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 04122019
PAGAMENT ANUNCI BOP
DEC BAIXA GUAL 394 VERGE MONTSERRAT 26 A 04122019
Decret sobre ordre execució de neteja de solar del carrer Barcelona
11
DEC NOT DEC US ELS FORNS 05122019
CAP DE SERVEI EN PERÍODE DE VACANCES
DEC ALTA PLACA GUAL 425 CANIGO 14 04122019
DEC ATORGAR LLICENCIA ACTIVITAT 05122019
PAGAMENT LLOGUERS I TECNICS MES DE DESEMBRE
DEC LLICENCIA URBANISTICA 05122019
Aprovar rebuts de l¿Escola de música CEMCAB
Modificació de crèdit 11/2019 de transferència de crèdit entre
partides de diferent vinculació jurídica
DEC ALTA GUAL 426 GASERANS 13 10122019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10122019
Modificació de crèdit 12/2019 per transferència de crèdit entre
partides de diferent vinculació jurídica
DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS PER INSCRIPCIO
INDEGUDA 10122019
DEC ORDRE DEL DIA 10122019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10122019
Aprovar la liquidació d'IAE, quota municipal, corresponent al mes
de maig, dels serveis de recaptació de XALOC
DEC LLICENCIA URBANISTICA 10122019
DEC TRAMESA CERTIFICAT URB 11122019
DEC US PATI FORNS 22 DES 11122019
DEC DUPLICAT TITOL NINXOL 12B I CANVI TITULAR 10122019
DEC REQUERIMENT I INICI EXP LLICENCIA SOL RUSTIC
11122019
Pagament factures finals octubre i despeses diverses 12122019

2019DECR001160
2019DECR001161
2019DECR001162

2436-000030-2018
1379-000016-2019
2883-000008-2019

12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019

2019DECR001163

2005-000008-2019

13/12/2019

2019DECR001164

1403-000096-2019

13/12/2019

2019DECR001165

1861-000228-2019

13/12/2019

2019DECR001166

2244-000026-2019

13/12/2019

2019DECR001167

2244-000019-2019

13/12/2019

2019DECR001168

2244-000025-2019

13/12/2019

2019DECR001169

2126-000032-2019

13/12/2019

2019DECR001170
2019DECR001171
2019DECR001172
2019DECR001173
2019DECR001174
2019DECR001175
2019DECR001176

2911-000019-2019
1470-000009-2019
1470-000011-2019
2436-000020-2019
1599-000122-2019
1677-000010-2019
1677-000010-2019

16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019

2019DECR001177

2860-000003-2019

16/12/2019

2019DECR001178
2019DECR001179
2019DECR001180
2019DECR001181
2019DECR001182
2019DECR001183

2058-000008-2018
2058-000007-2018
2058-000016-2018
2058-000019-2018
1512-000011-2019
1512-000011-2019

16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019

2019DECR001184

1861-000233-2019

17/12/2019

2019DECR001185
2019DECR001186

1861-000232-2019
1484-000026-2019

17/12/2019
17/12/2019

2019DECR001187

1343-000001-2019

17/12/2019

2019DECR001188

1729-000002-2019

17/12/2019

2019DECR001189
2019DECR001190
2019DECR001191
2019DECR001192
2019DECR001193
2019DECR001194

1627-000013-2019
2442-000006-2019
1657-000058-2019
1677-000009-2019
3043-000017-2019
3043-000018-2019

17/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019

2019DECR001195

2334-000064-2019

18/12/2019

2019DECR001196
2019DECR001197
2019DECR001198
2019DECR001199
2019DECR001200
2019DECR001201
2019DECR001202
2019DECR001203

2410-000057-2019
2410-000055-2019
1599-000126-2019
1046-000042-2019
2436-000014-2017
1046-000043-2019
2436-000046-2017
1599-000127-2019

18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019

2019DECR001204

2821-000008-2019

19/12/2019

2019DECR001205
2019DECR001206
2019DECR001207

3043-000002-2019
2433-000003-2018
2436-000025-2017

20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019

2019DECR001208

2005-000010-2019

20/12/2019

2019DECR001209

1362-000006-2019

20/12/2019

2019DECR001210

2226-000010-2019

20/12/2019

2019DECR001211
2019DECR001212
2019DECR001213
2019DECR001214

2005-000009-2019
2410-000056-2019
2410-000053-2019
2410-000060-2019

20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019

2019DECR001215

2860-000004-2019

23/12/2019

2019DECR001216
2019DECR001217
2019DECR001218
2019DECR001219
2019DECR001220

1599-000125-2019
2126-000033-2019
1512-000011-2019
1677-000012-2019
2244-000031-2019

24/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019

DEC LLICENCIA URBANISTICA 11122019
DEC APROVACIO CERTIFICACIO 1 12122019
Aprovar la concessió d'un ajut econòmic d'urgència social
Aprovació dels càrrecs de setembre i octubre del 2019 del servei de
Gestió tributària i cadastral del consell comarcal de la Selva
Rectificació partida
Rectificació dels rebuts de l¿Escola de música CEMCAB del mes
de novembre 2019.
Requeriment d'aportació de documentació per justificar la
subvenció concedida
Requeriment d'aportació de documentació per justificar la
subvenció concedida
Requeriment d'aportació de documentació per subsanar anomalies
en la justificació de la subvenció concedida
Aprovació liquidació del setembre i octubre del servei de Gestió
tributària i cadastral del Consell comarcal de la Selva
DEC ALTA NINXOL 169 REVERTIT PER 50 ANYS 16122019
Suplència Els Forns
Suplència Els Forns
PAGAMENT ANUNCI AL BOP
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 16122019
Aprovació factures de finals de novembre fase O
Aprovació factures de finals de novembre fase ADO
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS
16122019
DEC VINTIDOSENA QUOTA 16122019
DEC VINTIDOSENA QUOTA 16122019
DEC VINTITRESENA QUOTA 16122019
DEC VINTITRESENA QUOTA 16122019
DEC DIETES TREBALLADORS DESEMBRE 16122019
Paga extra desembre
Aprovar rebuts de l¿Escola de música CEMCAB del mes de
desembre 2019
Aprovar entregar canvi pel parc infantil de Nadal 2020
Contractar JHM per suplència conserge escola
DEC APROVACIO RESPONSABLE ACCESSIBILITAT WEB
17122019
DEC AMORTITZACIO ANTICIPADA PART PRESTEC 17005
19112019
Modificació de crèdit núm. 13/2019 per generació de crèdit
DEC INICI ORDRE EXECUCIO 17122019
Aprovació factures d'Endesa de desembre
Pagament factures de novembre
DEC LLICENCIA URBANISTICA 18122019
DEC LLICENCIA URBANISTICA 18122019
Resolució de la sol¿licitud de llicència d¿aprofitament especial de
la via pública, de caràcter temporal, amb una parada al mercat
municipal per part del Dones de Breda
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 18122019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 18122019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 18122019
DEC ORDRE DEL DIA 18122019
DEC PRORROGA LLICENCIA URBANISTICA 19122019
DEC ORDRE DEL DIA 19122019
DEC PRORROGA LLICENCIA URBANISTICA 19122019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 19122019
Rectificació d'errors en el detall de les instal·lacions on es
desenvoluparan les analítiques
DEC INICI DESESTIMENT 20122019
DEC INICI DESESTIMENT 20122019
DEC CADUCITAT LLICENCIA 20122019
Aprovació dels càrrecs del novembre del 2019 del servei de Gestió
tributària i cadastral del consell comarcal de la Selva
Desestimació responsabilitat patrimonial
Aprovació baixes de setembre, octubre i novembre del servei de
Gestió tributària i cadastral del Consell comarcal de la Selva
Aprovar rebuts de l¿escola bressol del mes de desembre del 2019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 20122019
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 20122019
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 20122019
DEC DUPLICAT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS
23122019
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 18122019
DEC APROV LIQ NOV GESTIO TRIB CC SELVA 24122019
DEC NOMINES DESEMBRE 20122019
Pagament a tècnics i despeses diverses
Reconeixement subvenció pagament Grups Municipals

2019DECR001221

1379-000024-2019

27/12/2019

2019DECR001222
2019DECR001223
2019DECR001224
2019DECR001225
2019DECR001226
2019DECR001227
2019DECR001228
2020DECR000001
2020DECR000002

1379-000023-2019
1639-000010-2019
1025-000003-2019
2911-000020-2019
1046-000044-2019
1677-000011-2019
1677-000011-2019
2911-000001-2020
2436-000016-2018

27/12/2019
27/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
03/01/2020
07/01/2020

2020DECR000003

1366-000005-2018

07/01/2020

2020DECR000004
2020DECR000005
2020DECR000006
2020DECR000007

1599-000001-2020
2410-000061-2019
1470-000002-2019
1458-000001-2020

08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020

2020DECR000008

1470-000002-2020

08/01/2020

2020DECR000009

1861-000001-2020

08/01/2020

2020DECR000010
2020DECR000011
2020DECR000012
2020DECR000013
2020DECR000014
2020DECR000015
2020DECR000016
2020DECR000017

1599-000002-2020
2403-000001-2020
1046-000001-2020
2410-000064-2019
2410-000052-2019
2410-000051-2019
2410-000059-2019
2410-000054-2019

09/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
09/01/2020

2020DECR000018

1287-000001-2020

09/01/2020

2020DECR000019
2020DECR000020
2020DECR000021
2020DECR000022
2020DECR000023
2020DECR000024
2020DECR000025

2403-000016-2019
2911-000002-2020
2664-000249-2019
2664-000250-2019
2664-000251-2019
2664-000255-2019
2410-000054-2019

10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020

2020DECR000026

1403-000085-2019

10/01/2020

2020DECR000027
2020DECR000028
2020DECR000029
2020DECR000030
2020DECR000031
2020DECR000032
2020DECR000033
2020DECR000034
2020DECR000035
2020DECR000036
2020DECR000037
2020DECR000038
2020DECR000039
2020DECR000040
2020DECR000041
2020DECR000042
2020DECR000043
2020DECR000044
2020DECR000045
2020DECR000046
2020DECR000047
2020DECR000048
2020DECR000049
2020DECR000050

1403-000094-2019
2067-000013-2019
1052-000001-2020
2410-000067-2019
2436-000011-2019
1046-000002-2020
1517-000001-2020
2664-000010-2020
2334-000005-2020
2664-000023-2020
2058-000007-2018
2058-000008-2018
2058-000016-2018
2058-000019-2018
1677-000002-2020
1657-000030-2019
1599-000003-2020
1599-000005-2020
2410-000062-2019
2410-000063-2019
1470-000003-2020
2436-000007-2018
2544-000008-2019
1599-000004-2020

13/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
20/01/2020

2020DECR000051

2860-000002-2020

20/01/2020

2020DECR000052

2349-000001-2020

21/01/2020

2020DECR000053
2020DECR000054
2020DECR000055
2020DECR000056

1599-000006-2020
1677-000016-2019
1677-000016-2019
1470-000002-2020

21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020

2020DECR000057

1376-000003-2020

21/01/2020

2020DECR000058

1046-000003-2020

21/01/2020

Decret aprovació del contracte d'obres de reparació de l'escomessa
d'electricitat de la UA16, sector fàbrica Buxalleu
Contractació obres ampliació barbacoa Poliesportiu Municipal
DEC APROVA LIQ XALOC SET-OCT I NOV 27122019
DEC DIETES DESEMBRE REGIDORS 31122019
DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 63A 31122019
DEC ORDRE DEL DIA 31122019
Aprovació factures desembre Fase ADO
Aprovació factures desembre Fase O
DEC RENOVACIO NINXOL 435 3 ANYS 02012020
DEC INICI CADUCITAT 20122019
Decret sobre reconeixement obligació de pagament i pagament
costes i interessos
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 08012020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 08012019
Contractació personal Escola Bressol
Contractació laboral interina
Decret de contractació personal laboral - auxiliar educadora de
l'Escola Bressol
DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL
08012020
DEC US SALA 2 CENTRE CIVIC 09012020
DEC TRAMESA CERTIFICAT URB 09012020
DEC ORDRE DEL DIA 09012020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 09012020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 09012020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 09012020
DEC COMUNICCIO URBANISTICA 09012020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 09012020
Aprovar l'adhesió al Pla de polítiques de dones de la Selva 20162020
DEC TRAMESA CERT URBANISTIC 10012020
DEC ADQUISICIO NINXOL 113 REVERTIT 50 ANYS 10012020
DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 10012020
DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 10012020
DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 10012020
DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 10012020
DEC RECTIFICACIO ERROR MATERIAL 10012020
Aprovar l'ampliació del termini de presentació d'ofertes, el
nomenament de la mesa de contractació i establir les dates
d'obertures dels sobres
Pagament factures
DEC INGRES INDEGUT 09012020
Convocatòria de la Comissió de Política Municipal
DEC DESFAVORABLE COMUNICACIO 14012020
DEC RETORN AVAL 15012020
DEC ORDRE DEL DIA 15012020
Pagament IRPF 4t de 2019
DEC BAIXA PADRO HABITANTS 15012020
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 15012020
DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 16012020
DEC VINTITRESENA QUOTA 16102020
DEC VINTITRESENA QUOTA 16012020
DEC VINTIQUATRENA QUOTA 16012020
DEC VINTIQUATRENA QUOTA 16012020
Pagament de les factures de finals de novembre, lloguer i varis
Pagament quota CILMA
DEC US CAMP FUTBOL 7 16012020
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 17012020
DEC REQUERIMENT COMUNICACIO 17012020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 17012020
Contractació suplència Aux. turisme a "Els Forns"
DEC RETORN AVAL OBRES 17012020
DEC ATORGAR LLICENCIA ACTIVITAT 17012020
DEC US SALA GRAN ESPAI JOVE 7 FEB 20012020
DEC DUPLICAT TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS
20012020
DEC CANVI PLACA GUAL 126 X 427 PER DETERIORAMENT
20012020
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 20012020
Aprovació factures finals de desembre fase O
Aprovació factures finals de desembre fase ADO
Pròrroga contracte eventual auxiliar Escola Bressol
Decret sobre aprovació de conveni de practiques formatives a
l'Escola Bressol
DEC ORDRE DEL DIA 21012020

2020DECR000059
2020DECR000060
2020DECR000061

1032-000001-2020
1458-000006-2019
1599-000007-2020

22/01/2020
22/01/2020
23/01/2020

2020DECR000062

1677-000011-2019

23/01/2020

2020DECR000063
2020DECR000064
2020DECR000065

2410-000054-2019
1523-000001-2020
1512-000001-2020

24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020

DEC ORDRE DEL DIA 22012020
Acceptar baixa voluntària vetlladora Escola Montseny
DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 23012020
Pagament de les factures de desembre de 2019 i despeses
diverses
DEC RECTIFICAR DECRET 22012020
Reconeixement d¿un trienni DRM
Aprovació despeses de desplaçaments dels treballadors municipals

Resultat: El Ple se’n dona per assabentat.
4.0.- Aprovar el resultat de l'escrutini de la votació del procés de participació ciutadana:
Pressupostos participatius 2019-2020
Antecedents
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 1 d’abril de 2019, va acordar
aprovar les Bases reguladores dels pressupostos participatius de Breda.
La Junta de Govern Local, de 8 de juliol de 2019, va aprovar la Convocatòria del procés de
participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 2019, establint el 14 de desembre
com a data d’escrutini i proclamació de resultats.
La Junta de Govern Local, de 16 de setembre de 2019, va aprovar ampliar els terminis de la
Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 2019
establint com a nova data d’escrutini i proclamació de resultats l’11 de gener de 2020
El dissabte 11 de gener de 2020, a les 10:00h. al Centre cultural i d’informació turística Els Forns s’ha
celebrat l’escrutini dels vots emesos durant el període de votació, amb el resultat següent:
Número d’electors
Electors censats que han votat
Vots en blanc
Vots nuls

3.221
208
0
4

Títol de la proposta
Renovem els gegants, ajuda’ns Breda!
Caldera per la piscina municipal
Rètols 'A Breda no es toleren les agressions masclistes'
Creació d'una xarxa de Gateways per a l'internet de les coses IoT
Porteries mòbils de Futbol 11 i Futbol 7. UE BREDA
Substitució del parc infantil de la zona de Cal Batlle
Reacondicionament de la seu social d'U97KOU
Hort urbà pels usuaris del Taller de memòria, al Centre de Serveis
Un jardí al patí de l'Escola Bressol
Millora dels lavabos de l'Escola – construcció d’un lavabo adaptat a la planta principal i
reformar els lavabos del pati
Reforma d’una casa dels mestres per adequar-la com a vestuaris amb dutxes
Equip de so al pavelló municipal

Vots
56
62
18
10
32
29
43
52
58
79
25
44

Essent l’ordre de votació obtingut el següent:
POSICIÓ
4
2
11

VOTS
56
62
18

12

10

8
9
7

32
29
43

5

52

3
1

58
79

PROPOSTA
Renovem els gegants, ajuda’ns Breda!
Caldera per la piscina municipal
Rètols 'A Breda no es toleren les agressions masclistes'
Creació d'una xarxa de Gateways per a l'internet de les coses
IoT
Porteries mòbils de Futbol 11 i Futbol 7. UE BREDA
Substitució del parc infantil de la zona de Cal Batlle
Reacondicionament de la seu social d'U97KOU
Hort urbà pels usuaris del Taller de memòria, al Centre de
Serveis
Un jardí al patí de l'Escola Bressol
Millora dels lavabos de l'Escola – construcció d’un lavabo

PRESSUPOST
8.591,00
4.539,92
320,00
779,24
3.699,90
19.950,00
7.506,92
1.200,00
5.500,00
20.000,00

10

25

6

44

adaptat a la planta principal i reformar els lavabos del pati
Reforma d’una casa dels mestres per adequar-la com a
vestuaris amb dutxes
Equip de so al pavelló municipal

15.000,00
6.000,00

La partida destinada a pressupostos participatius per aquest any 2019-2020 és de 20.000,00 euros,
IVA inclòs.
La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses Inversions Reals,
concretament a l’aplicació 330.619.06.- Participació Ciutadana.
Les bases estableixen que: En el cas que la proposta més votada no esgoti la partida pressupostària
es desenvoluparan aquesta i la següent, en ordre de puntuació, que sigui executable amb la partida
restant, fins a esgotar-la i sense sobrepassar-la en cap supòsit.
Legislació aplicable
Bases Pressupostos Participatius.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de
participació ciutadana.
Decret legislatiu 2/2003, 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 els
següents acords:
Primer.- Aprovar el resultat recollit en l’Acta d’escrutini dels vots emesos:
POSICIÓ

VOTS

1

79

2
3
4

62
58
56

5

52

6
7
8
9

44
43
32
29

10

25

11

18

12

10

PROPOSTA
Millora dels lavabos de l'Escola – construcció d’un lavabo
adaptat a la planta principal i reformar els lavabos del pati
Caldera per la piscina municipal
Un jardí al patí de l'Escola Bressol
Renovem els gegants, ajuda’ns Breda!
Hort urbà pels usuaris del Taller de memòria, al Centre de
Serveis
Equip de so al pavelló municipal
Reacondicionament de la seu social d'U97KOU
Porteries mòbils de Futbol 11 i Futbol 7. UE BREDA
Substitució del parc infantil de la zona de Cal Batlle
Reforma d’una casa dels mestres per adequar-la com a
vestuaris amb dutxes
Rètols 'A Breda no es toleren les agressions masclistes'
Creació d'una xarxa de Gateways per a l'internet de les coses
IoT

PRESSUPOST
20.000,00
4.539,92
5.500,00
8.591,00
1.200,00
6.000,00
7.506,92
3.699,90
19.950,00
15.000,00
320,00
779,24

Segon.- Iniciar el procés d’execució de la proposta següent, prèvia tramitació i aprovació de la
preceptiva modificació pressupostària que habiliti el crèdit extraordinari per poder-les dur a terme:
POSICIÓ

VOTS

1

79

PROPOSTA
Millora dels lavabos de l'Escola – construcció d’un lavabo
adaptat a la planta principal i reformar els lavabos del pati

PRESSUPOST
20.000,00

Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a t erme aquest
acord.

Intervencions:
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora de participació ciutadana, Eva Andrés, que passa a presentar
la proposta.
La Sra. Andrés explica que el dia 11 de gener es va fer l’escrutini amb 208 vots presentats que
representen el 6’6 % dels cens. El resultat va ser 79 vots a favor per l’actuació de millora dels
lavabos de l’escola, que esgota la totalitat dels 20.000 euros previstos per enguany. Per tant a la
vista dels resultats es proposa fer els tràmits oportuns per poder realitzar-la al llarg d’aquest 2020.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que en primer lloc cal que des de
l’Ajuntament ens creiem, de veritat, els pressupostos participatius, atès que al final ha guanyat una
proposta que ja tenia prevista una partida en el pressupost d’inversions de l’Ajuntament. Manifesta
que en casos com aquest, que la inversió és necessària i s’ha de fer igualment hagi guanyat o no, no
hauria de participar en els pressupostos participatius.
La Sra. Andrés manifesta que no hi ha una partida específica al pressupost pels lavabos, simplement
hi ha una partida de 40.000 euros destinada a inversions d’equipaments educatius, amb previsió que
si no sortís aquesta actuació a través dels pressupostos participatius es faria a càrrec del pressupost
d’inversions municipal, perquè com diu el Sr. Reche, és necessària, en el sentit que com a mínim
s’havia d’adaptar un lavabo per accés a minusvàlids. Entén el que vol dir el Sr. Reche però tal com es
va explicar, les necessitats del municipi també es detecten a través de les propostes del pressupost
participatiu i així es va fer.
El Sr. Reche manifesta que el que vol dir és que s’hauria d’haver tret dels pressupostos participatius i
s’hagués pogut escollir una altra actuació.
Per altra banda, també creu que s’hauria d’implementar
la possibilitat de fer votacions telemàtiques perquè faria incrementar la participació.
La Sra. Andrés manifesta que és difícil conjugar les votacions per les dos vies, per però es pot
estudiar la formula pels propers anys.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, manifesta que també pensa que els 20.000
euros s’haurien de destinar a altres opcions i els lavabos s’haurien de fer a càrrec del pressupostos
de l’Ajuntament, i també està d’acord en fer-ho de forma telemàtica.
La Sra. Andrés manifesta que això caldria debatre-ho si cal, però d’entrada no li sembla massa ètic
perquè és la proposta que ha guanyat, i és la demanda d’una entitat. Tal com s’ha dit, l’Ajuntament
ha anat atenent i realitzant moltes de les propostes que es presenten i no acaben guanyant, perquè
entén que són d’interès públic i necessàries, però si guanya la proposta no acaba de veure la
possibilitat d’excloure-la a posteriori. El que si que s’hauria de potenciar són les propostes sorgides
directament dels veïns i no de les entitats. En relació el fet de fer-ho telematicament, explica que
sorgeixen problemes a l’hora de fer els processos de registres i identificació per part de molts
ciutadans i per altra banda requereix d’una major logística i de diners per implementar-ho.
El regidor Andreu Pujol entén que totes les propostes que es presenten són susceptibles de ser
assumides pel pressupost municipal, per tant, l’opció de descartar d’entrada aquelles que poden ser
finançades per l’Ajuntament perd sentit, perquè es podria dir de totes elles.
L’Alcalde manifesta que estem obert a revisar les bases, de fet ja s’han vingut revisant i incorporant
totes les millores que s’han anat proposant.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que que té entès que alguna entitat
va retirar la seva proposta al veure que es presentava la dels lavabos de les escoles perquè entenia
que aquesta actuació era més necessària. S’han de buscar formules per evitar guerres entre entitats,
i entre aquestes segurament seria convenient restringir-ho a les opcions que esculli previament
l’Ajuntament, per evitar una competició entre entitats.
L’Alcalde reitera que està obert a estudiar propostes, però demana que es presentin estructurades i
per escrit.
Finalment la Sra. Andrés explica que la segona opció escollida, precisament va ser presentada per un
particular que la va explicar molt bé, i va tenir molt bon resultat.

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)
5.0.- Aprovació de la compareixença en un recurs contenciós-administratiu com a codemandat
Antecedents
En data 15 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha emplaçat a l’Ajuntament de Breda a
concorre com a part codemandada en el Recurs Contenciós Administratiu número 276/2019, que es
segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa Administrativa Secció
Quarta, interposat pel Departament d’Interior de la Generalitat contra l’aprovació de la modificació del
Reglament de la Guàrdia Municipal de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar (acord publicat en el BOP de
data 1 de febrer de 2019)
L’objecte del recurs rau en el fet que el Reglament municipal aprova dotar de les eines de pols elèctric
a la Guàrdia Municipal de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar.
L’emplaçament ha estat realitzat en condició d’interessat atès que la sentència pot estendre els seus
efectes a la resta d’administracions locals que tenen regulat l’ús d’armes de pòls elèctric, entre
aquestes, les pistoles elèctriques Tàser.
El Reglament intern dels vigilants municipals de l’Ajuntament de Breda (publicat en el BOP número
185 de data 26 de setembre de 2013), estableix en el seu article 17.1 :
“Els efectius de la Guàrdia Municipal portaran com armament de defensa personal i mitjà dissuasori:
un joc de manilles, uns guants anti-tall, un bastó extensible (ESP), un esprai de defensa i una pistola
elèctrica Tàser.
1.
Els agents portaran un cinturó interior de lona on guardaran els elements de defensa.
L’alcalde o regidor delegat podrà establir si s’escau, qualsevol altre element legalitzat de defensa.
Tots i cadascun dels agents hauran d’haver passat el curs Reglamentari de tots i cadascun dels
mitjans de defensa o dissuasoris dels que puguin fer ús.
En cap cas podran dur armes de foc durant el servei.
Els agents de la Guàrdia Municipal estan obligats a portar l’uniforme Reglamentari, que només
pot ésser utilitzat pel compliment del servei i ha d’estar en perfecte estat de conservació. Queda
prohibit usar peces de l’uniforme quan estan fora de servei. Això no obstant, l’alcalde i/o el regidor
delegat poden autoritzar que determinats serveis siguin realitzats sense l’uniforme Reglamentari,
en els termes que estableix la legislació vigent; en qualsevol cas, els agents que actuïn sense
uniforme Reglamentari han de portar la documentació acreditativa de la seva condició.”
Cal dir que en data 26 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va convocar una reunió
informativa a representants de diferents Ajuntaments que disposen del servei de Guardia municipal a
fi de traslladar la necessitat de realitzar una defensa conjunta dels interessos municipals en aquesta
matèria.
En aquesta reunió es varen exposar els arguments pels quals cal defensar el dret dels Ajuntaments
que presten el servei de vigilància a que els seus funcionaris i agents del cos disposin de les armes
de pols elèctric. Concretament es varen exposar les següents:
- Els agents del cos de Vigilants Municipals estan autoritzats a dur a terme les funcions de policia, en
absència d’un cos de Policia Local (PL).
- Els agents del cos de Vigilants Municipals estan autoritzats a dur a terme les funcions de policia
judicial, en absència d’un cos de PL.
- Els agents del cos de Vigilants Municipals estan autoritzats a fer ús de la força en actes de defensa i
de prevenció de delictes.
- Els agents del cos de Vigilants Municipals no està jeràrquicament supeditat al cos de PL ni dels
Mossos d’Esquadra (MMEE).
- Els Ajuntaments tenim autonomia per modificar el reglament i dotar defensivament els agents del
cos de Vigilants Municipals.

- La Generalitat no té competències per a regular en matèria d’armes.
- Els agents del cos de Vigilants Municipals estan autoritzats, seguint els passos reglamentaris, a dur
elements de pols elèctric com a elements de defensa.
A aquesta reunió es va informar que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha contractat la defensa jurídica, i
per tant la suma d’altres ajuntaments com a part interessada no comportarà cap compromís
econòmic, per aquells que s’hi adhereixin.
Vist l’informe de secretaria de data 24 d’octubre de 2019.
Legislació aplicable
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 22.2.j de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRLArticle 221 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.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva a provació els
següents acords:
Primer.- Comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa
Administrativa Secció Quarta com interessat en el Recurs Contenciós Administratiu número 276/2019,
a fi que es tingui a l’Ajuntament de Breda com a part codemandada.
Segon.- Encarregar la defensa jurídica de l’Ajuntament de Breda i la seva representació en el recurs
contenciós administratiu núm. 276/2019 del TSJC a favor dels lletrats i procuradors que actuïn en
representació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Tercer.- 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 bàsicament és una forma de solidaritzar-se amb
l’Ajuntament de Vilobí que es troba en la mateixa situació de Breda, i que de retruc, en cas d’una
sentència desfavorable, podria estendre els seus efectes a Breda per trobar-se en anàlogues
circumstàncies. Recorda que no comportarà cap despesa econòmica per l’Ajunt ament atès que la
defensa jurídica l’assumeix integrament Vilobí. Finalment l’Alcalde fa l’observació que en l’anterior Ple
es va aprovar crear el cos de policia local, per tant, quan això sigui una realitat aquest contenciós
perdrà raó de ser per Breda, però mentrestant això no passi, es considera convenient que Breda hi
comparegui com part codemandada.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que el seu vot és en contra atès que
la tasser ja és en si mateixa una arma que porta prou controvèrsia, i més si tenim en compte que és
utilitzada per un cos que no la pot utilitzar.
L’Alcalde respon que es va a judici perquè no està clar que no es pugui utilitzar, en tot cas és
discutible.
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 vot en contra (Aleix Reche Marti)
6.0.- Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 pel municipi de Breda
Antecedents
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu article 8, estableix que les
administracions que proposin l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en
un pla estratègic de subvencions de caràcter plurianual, els objectius i els efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves
fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària.

Una de les finalitats del Pla estratègic és assolir un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la
gestió de la despesa pública subvencional.
El procediment d’atorgament de les subvencions ha complir amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i alhora han de ser eficaços en el
compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant i l’assignació i la utilització dels recursos
públics s’ha de fer de forma eficient.
L’Ajuntament de Breda ha tingut vigent un Pla Estratègic de subvencions pel període 2016-2019, que
enguany ha arribat a la seva fi, i per tant resulta necessari formular un nou Pla pel pròxim quadrienni
2020-2022.
Els serveis municipals han formulat una proposta de Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 pel
municipi de Breda, amb l’articulat que figura en l’Annex.
Legislació aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els
hisendes locals.
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 el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 pel municipi de Breda.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present acord, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell i e-tauler
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions:
L’Alcalde presenta la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta, amb 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)
7.0.- Resoldre les al·legacions presentades per INCASÒL en relació a la proposta de
modificació del conveni de col·laboració signat en data 23 de novembre de 2005 per a la
construcció d'habitatges amb protecció oficial.
Antecedents
El Ple de la Corporació, en sessió de 26 de novembre de 2019, va aprovar:
“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. ”
L’acord s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci al BOP número 237 de 12 de desembre
de 2019 i s’ha atorgat un tràmit d’audiència a INCASÒL.

En data 13 de desembre de 2019 el director de l’INCASÒL, en nom i representació de dita entitat de
dret públic de la Generalitat de Catalunya, va formalitzar un escrit d’al·legacions en que s’oposava a
la modificació del conveni i demanant que es deixi sense efecte l’acord del Ple de l’Ajunta ment de
Breda, en base els següents motius:
“I.- Vigència del conveni
El conveni signat és plenament vigent en virtut de la previsió de la disposició addicional vuitena de la
llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
II.- Modificació del conveni
La modificació del contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants, en virtut del que
preveu l’article 49.1.g) de la 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
III.- Nul·litat de l’acord del Ple de l’Ajuntament
L’acord és anul·lable en via judicial, en base a l’establert a l’article 48.1 de la Llei 39/2015, d’ 1 de
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix:
“1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.”
Consta a l’expedient un informe-proposta emès per la Secretaria de la corporació, de 16 de gener de
2020.
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).
Decret 336/1998, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (art.
50)
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per INCASÒL en el sentit següent:
-

Deixar sense efectes els acords adoptats pel Ple de data 26 de novembre de 2019.

-

Declarar la vigència del conveni, fent constar que és vigent fins el dia 1 d’octubre de 2020,
data a partir de la qual perdrà la seva vigència.

Segon.- Instar a l’INCASÒL que compleixi les obligacions establertes a les clàusules tercera i quarta,
advertint que en cas d’incompliment l’Ajuntament de Breda es reserva el dret de reclamar els danys i
perjudicis i si s’escau interposar demanda de reversió del bens de conformitat amb l’article 50 del
Decret 336/1998, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme una
negociació dels termes d’un nou conveni a fi de donar compliment a les finalitats d’ambdues parts.
Quart.- Notificar els presents acords a INCASÒL.
Intervencions:
L’Alcalde presenta la proposta i explica que finalment la reunió amb els representants d’Incasol no es
va acabar fent i s’ha posposat pel dia 7 de març. Explica que l’objectiu dels acords era precisame nt
aquest, reunir i fer seure a una taula a Incasol per negociar un nou conveni i establir els termes de
quin ús se li dona a la parcel.la que el seu dia es va cedir per fer habitatges de protecció oficial.
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 abstenció (Juan Antonio Marín Acuña)

8.0.- Aprovació definitiva 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.
El Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2019, va 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
plànol que consta a l’expedient, acord que es va notificar als propietaris afectats i es va sotmetre a
exposició pública.
En data 19 de desembre de 2019 RE núm. E2019004696, Ceràmiques Josep Buxalleu Prat, va
presentar al·legacions.
Vist l’informe del secretari de la corporació, Sr. Jordi Jové Perich de data 17 de gener de 2020 en que
subscriu que l’acord adoptat dona compliment i segueix els criteris d’ordenació dels números dels
edificis que s’estableixen a la Instrucció 14.5 de la Resolució de 30 de gener de 2015, i per tant es
pot procedint a l’aprovació amb caràcter definitiu dels acords adoptats amb caràcter inicial.
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.- Desestimar les al·legacions presentada per Ceràmiques Josep Buxalleu Prat, atès que la
Instrucció 14.5 de la Resolució de 30 de gener de 2015 defineix clarament que “a les vies urbanes
estarà numerada tota entrada principal i independent que doni accés a vivendes i/o locals”.
Segon.- Aprovar definitivament 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:

Tercer.- Numerar definitivament 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
3921645DG6232S0001LY
3921646DG6232S0001TY
3921647DG6232S0001FY
3921648DG6232S0001MY
3921649DG6232S0001OY
3921650DG6232S0001FY
4017602DG6241N0001RI
4017603DG6241N0001DI
4017604DG6241N0001XI
4017605DG6241N0001II
4017601DG6241N0001KI
4017609DG6241N0001ZI
4017610DG6241N0001EI
4017611DG6241N0001SI
4017611DG6241N0002DO
4017608DG6241N0001SI
4017608DG6241N0002DO
4017608DG6241N0003FP

Referència registral
e1
i1
i2
i3
i4
i5
i7
i8
i9
e2
i6
i10
i11
iV2
iV2
iV1
iV1
iV1

Adreça
Carrer Sant Francesc, 69
Carrer Sant Francesc, 71
Carrer Sant Francesc, 73
Carrer Sant Francesc, 75
Carrer Sant Francesc, 77
Carrer Sant Francesc, 79
Carrer Sant Francesc, 78
Carrer Sant Francesc, 80
Carrer Sant Francesc, 82
Carrer Sant Francesc, 84
Av. De la Dona Treballadora, 1
Carrer Dolors Bassa, 1
Carrer Dolors Bassa, 3
Carrer Dolors Bassa, 2 A
Carrer Dolors Bassa, 2 B
Carrer Dolors Bassa, 4 A
Carrer Dolors Bassa, 4 B
Carrer Dolors Bassa, 4 C

4017608DG6241N0004GA
4017608DG6241N0005HS
4017608DG6241N0006JD
4017608DG6241N0007KF
4017608DG6241N0008LG
4017608DG6241N0009BH
4017608DG6241N0010KF
4017608DG6241N0011LG

iV1
iV1
iV1
iV1
iV1
iV1
iV1
iV1

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Dolors
Dolors
Dolors
Dolors
Dolors
Dolors
Dolors
Dolors

Bassa,
Bassa,
Bassa,
Bassa,
Bassa,
Bassa,
Bassa,
Bassa,

4D
4E
4F
4G
4H
4I
4J
4K

Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris afectats.
Quart.- 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...].
Cinquè.- 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 Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que hi vota en contra amb els
mateixos motius i arguments que va exposar en el Ple anterior, quan es va provar inicialment.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, pregunta si s’ha de retirar el pal de telefonia
que hi ha just el mig de la calçada.
L’Alcalde respon que si que s’ha de retirar, però no s’ha fet perquè alta que Endesa acabi de fer una
connexió elèctrica i després es podrà treure i recepcionar definitivament les obres.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 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, Aleix Reche Martí), 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña)
i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve)
9.0.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de
serveis de gestió, explotació i obres, si s'escau, de les pistes de pàdel
Antecedents
Finalitzada la vigència del contracte de concessió del servei de gestió i explotació de les pistes de
pàdel actual, cal iniciar un nou procediment de licitació de la concessió.
Donada la característica de l'explotació del servei es considera com a procediment més adequat el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.
S’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de
Prescripcions Tècniques, que han de regir l'adjudicació del contracte.
Vist l'Informe de Secretaria i l’informe de fiscalització prèvia d’Intervenció, es proposa tramitar
l’expedient de contractació.
Legislació aplicable
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 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 sotmeten a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió de serveis de gestió, explotació i obres,
si s'escau, de les pistes de pàdel, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i incorporar a l'expedient el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de concessió del servei.
Tercer.- Publicar un anunci de licitació en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Breda, perquè
durant el termini de 26 dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Intervencions:
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que la durada del contracte anirà lligat amb les inversions de
noves pistes o millores que facin sobre les instal.lacions actuals, però també es preveu que les
empreses només es presentin per fer la gestió de les intal.lacions actuals, tal com estan. Per tant,
s’ha donat les dues possibilitats per tal que la licitació no quedi deserta; aques ta és la prioritat.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, manifesta que celebra que es renovi el
contracte perquè és un servei en el seu dia va costar iniciar i s’ha consolidat, però no hi pot votar a
favor perquè no ha participat en l’elaboració del plecs de clàusules.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que troba excessiu el temps màxim
de 21 anys, atès que hipoteca a la resta de governs que poden estar al capdavant de l’Ajuntament
durant tots aquests anys.
L’Alcalde respon que s’ha previst ampliar un any de durada per cada vuit mil euros de nova inversió.
Si finalment s’ha de signar un contracte a 21 anys voldrà dir que l’empresa haurà compromès una
gran inversió a les instal·lacions municipals i per tant tindrem aquesta garantia.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 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)
10.0.- L’Alcalde adverteix que l’ordre del dia, per error, no contempla el punt 10, per tant aquest punt
no te contingut.
11.0 Donar compte de l'estat de les obres de la via ciclista que uneix l'estació de Breda amb el
nucli.
L’Alcalde explica l’estat de les obres de la via ciclista d’acord amb les últimes informacions que h a
rebut. Es preveu que finalitzin a finals de març o principis d’abril, malgrat que no es preveuen més
interrupcions, no és pot posar una data exacte, però en tot cas s’ha de celebrar que estarà fet i acabat
abans de l’estiu.
Recorda que el projecte inicial ha sofert unes quantes modificacions, la primera va
ser el mur de rocalla i l’última serà l’asfaltat de tot el recorregut. Per tant, caldrà també aprovar
aquesta modificació. Explica que l’establiment del tub per connectar la fibra òptica està feta, en
previsió que les empreses de telecomunicacions puguin fer passar la fibra. També explica que la
intersecció de carreteres a Riells no es farà en semàfor, tal com havien apuntat, sinó que es farà amb
“burladeros” pels ciclistes. Aquests hauran de parar i vigilar a l’hora de creuar la carretera. Finalment
anuncia que la setmana del 10 al 16 de febrer es col·locarà el pont que travessa la riera, i s’haurà de
tallar totalment la carretera mentre es fa la col·locació del pont. Es preveu fer de nit, per t enir menys
afectació. S’informarà degudament amb prou previsió sobre el dia i hora que es farà el tall de
carretera. Si no hi ha més entrebancs, l’obra haurà tingut un sobre cost del 20% però no caldrà fer un
nou contracte, això és una bona noticia perquè tothom té interès en acabar aquesta obra.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que té la impressió que l’equip de
govern s’està posant la medalla però algun tipus de responsabilitat deu tenir l’Ajuntament en les
demores i els problemes sorgits. Hauria d’haver advertit dels problemes que portaria el turó de Santa
Anna, que tothom veia, i ara s’ha acabat fent un nyap que no sabem com s’acabarà. A més està
obviant que el temporal Gloria ha afectat molt les obres i caldrà refer-les, i això suposarà un cost

afegit que no sabem si passarà o no del 20%. Per altra banda, sorprèn que es vulgui asfaltar un lloc
idilic com és el tram de Riells. Finalment conclou que el que s’havia d’haver fet era potenciar el
transport públic fins a l’estació, per facilitar a la gent l’ús del tren.
L’Alcalde respon que el projecte és fet per tècnics, arquitectes i topògrafs, i cap d’aquests va advertir
ni va veure allò que tothom veia, com diu el Sr. Marín. Respecte l’asfaltat de la via, no ha estat
proposta de Breda, ha estat una demanda de Riells que ha pactat directament amb el Departament, i
simplement s’ha comunicat a Breda. Malgrat que és cert que no és tant bonic, tindrà per altra banda
els seus avantatges com el seu manteniment, que serà més econòmic. Conclou dient que no acaba
de veure com l’Ajuntament pot intervenir en aquestes coses, quan es tracta d’una obra que ni paguem
ni contractem.
El Sr. Marín manifesta que l’Ajuntament podia aprofitar per millorar la carretera que s’està descalç ant
amb les pluges.
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que el Sr. Marin deixa entendre que l’obra no és necessària i
que calia haver destinat els diners al transport públic, doncs aquesta és una idea equivocada perquè
això no funciona així, no hi havia cap possibilitat d’escollir entre via ciclista i transport, simplement es
va projectar el carril bici perquè era una llarga reivindicació compartida per molta gent del territori, que
es va portar al Parlament de Catalunya, i el Parlament va aprovar dues vegades instar al Govern per
tal que l’executés, per tant, en cap moment hi havia sobre la taula el dilema carril o transport,
simplement era aconseguir allò àmpliament reclamat per la població. Ara una vegada fet el carril,
serà el moment d’estudiar la connexió amb el transport públic.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, manifesta que va ser l’anterior equip de govern
municipal qui va aconseguir de la Generalitat que es fes el carril bici.
El regidor Sr. Pujol respon que no és cert, al contrari més aviat es veia des de l’equip de govern com
un molèstia.
El regidor Sra. Josep Amargant recorda que en la primera reunió que va mantenir amb la Generalitat
no tenien constància de la reivindicació municipal.
L’Alcalde manifesta que el febrer del 2012 la diputada Carme Capdevila va portar a la Comissió de
Territori del Parlament una proposta legislativa sobre el carril bici i l’ampliació de la carretera, i
recorda que des d’ERC varen haver de fer tres propostes perquè es tingués en compte, i el que va fer
el govern municipal d’aquells anys va ser entomar-ho però en cap cas ho va promoure.
El Sr. Pujol manifesta que l’Alcalde ha fet un seguiment continu de les obres des del primer moment
però cal dir que des de la Generalitat no volen rebre interferències de l’Ajuntament perquè també
afecta a un altre municipi.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, pregunta com es separarà el carril de la
carretera i si es preveu enllumenat al llarg de la via.
L’Alcalde respon que es separarà amb una tanca de fusta i respecte l’enllumenat el projecte preveu
que es deixarà un tub passat per tal que si convé en un futur s’il·lumini el traçat.
El Sr. Marín en contra resposta al·lega que si que es pot influir des de l’Ajuntament; un exempl e és el
de Palautordera que han aconseguit un microbús que els porta fins a l’estació.
L’Alcalde respon que en cap moment no ha dit que no pot demanar sinó que no pot ordenar sobre les
obres, i per tant no disposa de la competència per fer l’obra com voldríem però en qualsevol cas el
sentit general de la gent, és que està força contenta que s’hagi fet l’obra que de fet portaven tots els
grups en el programa electoral.
Fetes les explicacions, el Ple se’n dona per assabentat.

12.0.- Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i
la resta de presos i preses polítiques
Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda, Junts per Catalunya – Breda i
Candidatura d’Unitat Popular- Amunt presenten la següent moció:
Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la
resta de presos i preses polítiques
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre de 2019,
reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa, determinant que la
immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma definitiva els resultats de les
eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres eleccions
europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats, Carles
Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
És el tron, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que d e forma immediata el Tribunal Suprem
apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria
en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el
procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i
l’exigència de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d’acord amb aquest
principi, no hi a excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol Junqueras, respectant la
immunitat que se li ha reconegut.
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s’ha pronunciat
en el sentit que l’estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel tribunal de Justícia de la
Unió Europea.
Per tots els motius exposats anterior ment, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i reclamar la
llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
Segon.- Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva
condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata, en
virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Tercer.- Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les passades
eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no vegin més temps
vulnerats els seus drets.
Quart.- Instar l’administració espanyols a aturar la repressió en totes les seves formes – com la
inhabilitació del president Torra – i a l’alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del
Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.
Intervencions:
El regidor Sr. Andreu Pujol presenta la moció. Fa constar que va ser presentada fa dies, i els
esdeveniments dels últims dies fan que el segon punt hagi quedat desfasat.
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)

12.0.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de
la Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras
Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda, Junts per Catalunya – Breda i
Candidatura d’Unitat Popular- Amunt presenten la següent moció:
Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i
deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant
l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de
cessament del President del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol Junqueras
no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va
dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que
tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la
llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies
administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de
Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de
les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política al
procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el
Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que hauria
d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de
gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles
Puigdemont i Toni Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats
que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha de
posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la societat civil i
institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i
exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació de
Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics
i democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del
Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats

municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre
municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.
Intervencions:
El regidor Sr. Andreu Pujol presenta la moció.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que vist el que ha passat avui al
Parlament que sembla que ni nosaltres mateixos ens ho creiem, la CUP hi vota en contra simplement
per visualitzar la manca d’unitat de les forces independentistes.
L’Alcalde manifesta que malgrat els fets que avui han passat al Parlament, que poden agradar més o
menys, creiem oportú mantenir el sentit de la moció i que aquest plenari s’expressi.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que el grup del PSC ha fet unes
esmenes a mode de contra arguments a aquesta proposta de moció que ha sorgit de l’AMI i l’ACM,
però entén que són llargues d’explicar i en aquests moments no s’hi vol aturar per agilitzar el Ple, i
per tant, prefereix votar-hi directament en contra.
El Sr. Pujol li diu al Sr. Marin que pot presentar les mocions que cregui oportunes a la Comissió de
Política Municipal i podran ser incloses al Ple mitjançant el seu ordre del dia, i així evitarà haver-les de
presentar pel caràcter d’urgència.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 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, Judit Cortada Esteve) i 2 vots en contra (Aleix Reche Martí,
Juan Antonio Marín Acuña)
13.0.- Assumptes urgents
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per majoria absoluta, incloure amb caràcter d’urgència, els
següents assumptes a l’ordre del dia:
13.1.- Proposta d’acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’Acord Marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat
pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp.
2015.05.d01)
ANTECEDENTS
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016,
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1)
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA,
SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicat àries, en data 27 d’octubre
de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord
amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va
procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del
que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat
de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entit at mercantil adjudicatària
ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió
celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la
cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte
derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de
l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la
signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i
condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’elec tricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un
període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’aprovà
l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA ENERGÍA
SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del contracte
derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENE RGÍA SAU, l’òrgan de
contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte
derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del
CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02 de
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Cat alunya
(Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la licitació
del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’aprovació
dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte derivat
D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- L’Ajuntament de Breda ha estat adherit i en conseqüència beneficiari del contracte derivat de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05), i continua interessat de ser beneficiari de les condicions i preus estipulats en el nou
contracte que ha subscrit el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
12.-

Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia dels acords.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de
la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les ent itats locals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Breda s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es
podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

Tarifa/període
2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

Preu €/MWh
129,275
153,682
74,015
152,397
81,426
69,899
145,415
167,407
89,37
167,865
97,008
82,541
114,198
100,212
72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8

Tarifa/període
3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5

Preu €/MWh
98,851
91,014
72,865
114,934
97,737
90,992
81,417
74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A
2.1 DHA
2.1 DHS
3.0 A

€/kW i any
Període 1 Període 2 Període 3
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió
Tarifa
3.1 A
6.1 A

€/kW i any
Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6
59,173468 36,490689 8,367731
39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de gener
(BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm.
28, d’1 de febrer de 2014).
Els preus i condicions del contracte seran aplicables a tots els subministraments (CUPS) que estiguin
donats d’alta a nom de l’Ajuntament de Breda durant la vigència del contracte derivat; essent en
aquests moments els següents:
ADREÇA
AVENIDA CATALUNYA 0 POLIESPORTIU 17400 BREDA
AVENIDA CATALUNYA 0 POLIESPORTIU POLIDEPORTIV 17400 BREDA
AVENIDA CATALUNYA 0 VERGE MONTSE CENTRE DIA 17400 BREDA
AVENIDA VERGE DE MONTSERRAT 0 S/N 17400 BREDA
CALLE AFORES 0 S/N CT-49172 17400 BREDA
CALLE AFORES 0 CAL S/N BATLLE 17400 BREDA
CALLE AGUDES 0 S/N * 17400 BREDA
CALLE CODOLS 5 17400 BREDA
CALLE DOLORS CALLOL 0 S/N * 17400 BREDA
CALLE GASSERANS 0 POLIESPORTIU ALUMB PUBLIC 17400 BREDA
CALLE GASSERANS 0 CAN XIFRE 17400 BREDA
CALLE JAUME COLL I CASTANYER 1 17400 BREDA
CALLE MONTNEGRE 0 LLAR INFANTS 17400 BREDA
CALLE MONTNEGRE 3 1 17400 BREDA
CALLE MOROU 0 S/N DUP 17400 BREDA
CALLE NOU 17 MAGAT.EINES 17400 BREDA
CALLE NOU 3 LOCAL 17400 BREDA
CALLE NOU 3 ESPAI JOVE 17400 BREDA
CALLE NOU 34 17400 BREDA
CALLE PERE MASCARO 0 S/N 17400 BREDA
CALLE RAVAL SALVA 0 S/N CURREUS 17400 BREDA
CALLE SALVADOR ESPRIU 0 S/N E.PUBLIC 17400 BREDA
CALLE SANT ANTONI 2 17400 BREDA

CUPS
CZZ8468237001
CZZ6038745001
CZZ8462361001
CZZ6150712001
CZZ6039690001
CZZ6036226001
CZZ6036983001
CZZ6031901001
CZZ6036951001
CZZ6037824001
CZZ8336172001
CZZ6039607001
CZZ8340568001
FIX0605209324
CZZ6032440001
CZZ6032489002
CZZ6032500004
CZZ6032500005
CZZ6032505001
CZZ6036350001
CZZ6036237001
CZZ6232714001
CZZ6038955001

TARIFA
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
2.0DHA
2.0A
2.0DHA
2.0A
2.0DHA
2.0DHA
2.1A
2.0A
3.0A
3.3P
2.0DHA
2.0A
2.0A
3.0A
2.0A
2.1DHA
2.0A
2.0DHA
2.1DHA

CALLE SANT FRANCESC 0 S/N A P E T 397 17400 BREDA
CALLE SANT HIPOLIT 0 S/N E T 8701 A P 17400 BREDA
CALLE SANT SEBASTIA 0 S/N CEMENTIRI 17400 BREDA
CALLE SANTA VICTORIA 0 MUSEU CERAMI 17400 BREDA
CALLE SELVA 0 S/N 17400 BREDA
CALLE TURO DE SANTA ANNA 0 BREDA G1-551 KM4 17400 BREDA
PASEO ESCOLES 2 . . 17400 BREDA
PASEO ESCOLES 26 . 17400 BREDA
PASEO ESCOLES 28 ESCOLES SELVA 17400 BREDA
PLAZA ESGLESIA 5 MAGATZEM EIN 17400 BREDA
PLAZA LLUIS COMPANYS . MOTOR 001 17400 BREDA
PLAZA VILA 0 S/N CONSISTORI 17400 BREDA
POLIGONO INDUSTRIAL CAN GUILLA 0 SECTOR 11 17400 BREDA

CZZ6036944001
CZZ6038139001
CZZ6038273001
CZZ8278791001
CZZ8407501001
CZZ8140547001
CZZ6032572001
CZZ6032575001
CZZ6037054001
CZZ8290789001
CZZ8620380001
CZZ6032021001
CZZ8449249001

2.0DHA
2.0DHA
2.0A
3.0A
2.0DHA
2.1DHA
2.0A
2.0A
2.0A
2.0A
2.1A
2.0A
3.0A

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa, limitada a un màxim de 124.500,00 euros, a
favor d'Endesa Energia SAU - empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de
subministrament d’energia elèctrica-, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 165.22100, 171.22100, 231.22100, 31222100, 3232210001,
323.2210002, 333.22100, 342.2210001, 342.2210002, 342.2210003, 432.22100, 920.22100,
924.22100.
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018,
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de Contractació de l’ACM per E -Notum al NIF
G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat.
Intervencions:
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que la compra agregada a través de la central de compres
de l’ACM proporciona a l’Ajuntament un estalvi econòmic i també procedimental, que evita haver de
fer un procediment de licitació complex com és aquest cas. També informa que l’ ACM garanteix que
l’energia sigui 100% provinent de fonts verdes i renovables.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 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)
13.2.- Donar compte de les afectacions del pas del temporal Glòria pel municipi de Breda
Intervencions:
L’Alcalde informa de les afectacions del pas del temporal Glòria pel municipi de Breda i la valoració
dels danys que s’ha fet per poder-ho enviar amb caràcter d’urgència, avui mateix a la Subdelegació
del Govern de l’Estat, a fi que el Consell de Ministres acordi les mesures i les ajudes que estan per
veure quines seran. Explica que tots els Ajuntaments aquest cap de setmana han anat fent inventari
de danys, amb les dades que disposaven, per poder enviar aquest informe de danys, i avui mateix
ens hem adonat que no hem inclòs totes les despeses, com són moltes esllavissades en camins
rurals o pous de registre que han quedat descalçats en algun polígon, i per tant han quedat moltes
despeses fora, perquè els terminis han esta extremadament breus.
Continua explicant que va ploure des de diumenge 19 fins el dijous 23 al matí, que segons dades del
servei de meteorològic de Catalunya - Meteo.cat - van ploure 299,8 l/m2, el 19è. punt de Catalunya
on més aigua va caure, també cal dir que comparats amb altres pobles no som dels que hem quedat
més mal parats, malgrat hi ha hagut danys importants com els que han afectat a equipaments atès
que haurem de reparar coberta de l’Ajuntament, de l’Escola bressol, del pavelló poliesportiu, de
l’escola primària i la seva tanca perimetral, canviar extractors cremats per filtracions d’aigua, l’aire
condicionat del centre de serveis, s’ha de refer o reparar la passera del pont de la Pintoresca, s’han
d’arranjar la totalitat dels camins de Pagès de Dalt i de Pagès de Baix, el tram del camí fluvial del
Repiax, s’han d’ entubar les entrades i sortides del recs municipals, danys en mobiliari urbà de la via
pública i les lones de la plaça del Claustre arrencades, i fent una quantificació aproximada dels danys
ens dona un import de 38.900,00 euros, susceptibles com hem comentat, de ser ampliats.

Des de dijous ens han anat arribant convocatòries de reunions i de subvencions extraordinaries.
Actualment hi ha tres línies, uns ajuts extraordinaris del Departament de Presidència de la Generalitat
de Catalunya, Ajuts de la Diputació de Girona mitjançant una línea que varen aprovar el mateix dijous
23, i els Ajuts del Ministeri de l’Interior de Protecció Civil.
Demà mateix hi ha convocada una reunió
d’Alcaldes de la comunitat de municipis del Baix Montseny per valorar les despeses i fer una
declaració conjunta a nivell de territori, més tard a les 11 h. hi ha convocada una reunió a Fogars pels
municipis de la conca de la Tordera afectats, també es vol fer una mena de declaració de zona
catastròfica, i el dijous hi haurà un Consell d’Alcaldes extraordinari a Santa Coloma de Farners amb la
presència del delegat del Govern a Catalunya, el Sr. Pere Vila, i ens exposarà les diferents línies de
subvencions.
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat.
13.4.- Moció sobre la necessitat immediata de construcció d’un col·lector per a aigües pluvials
que eviti les rierades d’aigües pluvials als carrers del barri de les escoles i previngui les
inundacions als carrers Josep Aragay i Rovira
Els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya de la Corporació Municipal de Breda,
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Breda, Junts per Catalunya – Breda i la Candidatura d’Unitat
Popular - Amunt han presentat de manera conjunta la següent moció:
Moció sobre la necessitat immediata de construcció d’un col·lector per a aigües pluvials que
eviti les rierades d’aigües pluvials als carrers del barri de les escoles i previngui les
inundacions als carrers Josep Aragay i Rovira
El sentit d’aquesta moció és el d’implicar a tots els grups polítics de l’Ajuntament en l’assumpció de la
necessitat urgent d’aquesta obra. L’equip de govern s’ha compromès vàries vegades en la seva
realització, la darrera ha estat el mateix dia 22, però per un motiu o un altre ha anat passant el tem ps
sense portar-la a terme. Tant l’alcalde com el regidor de serveis i manteniment han visitat els
immobles inundats i s’han compromès a prendre les mesures necessàries perquè no tornés a passar
però estem igual que fa cinc anys.
No volem carregar sobre el govern d’Esquerra Republicana la responsabilitat d’unes infraestructures
de clavegueram totalment obsoletes que ha heretat d’anteriors governs, fruit d’una construcció urbana
sense respectar els recs ni els camins naturals de l’aigua, però creiem que sí que ha fallat la
diligencia per resoldre aquest problema i els veïns ja no poden esperar més.
Entenem que el canvi climàtic és un fet innegable i aquest tipus de tempestes, ventades i aiguats serà
cada cop més freqüent i hem de preparar el poble per tal que tinguin el mínim impacte possible sobre
els vilatans i les seves propietats. A banda de les actituds personals i municipal per evitar que
s’accentuï el canvi climàtic, cal preparar les nostres infraestructures.
Per tots els motius exposats anteriorment es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer la urgent necessitat de fer un projecte constructiu d'un nou col·lector de recollida
d'aigües pluvials de dimensions apropiades per evitar les inundacions dels carrers i habitatges,
especialment dels carrers Josep Aragay, carrer Rovira i barri de les escoles.
Segon.- Assumir tots els grups polítics per l’acord d’aquest ple, el compromís verbal donat per l’equip
de govern per tal donar solució el més ràpid possible a aquest problema.
Tercer.- Demanar que a cada ple municipal hi hagi un punt informatiu sobre les gestions realitzades
per l’equip de govern fins a la solució definitiva.
Quart.- Informar d’aquest acord als veïns afectats.
Intervencions:
El regidor Sr. Marín portaveu del PSC-CP presenta la proposta.
Explica que porta la qüestió al Ple perquè vol que es manifesti sobre el problema que fa temps
existeix i que resta pendent de solucionar, malgrat és cert que hi ha el compromís de l’equip de
Govern de fer-ho, que així fou manifestat el passat 22 de març davant les persones afectades, creu
que és convenient que sigui el Ple qui manifesti aquesta prioritat i aquest compromís.

El regidor Sr. Amargant respon al Sr. Marín dient que se sent molt decepcionat al veure que porta al
plenari aquesta moció amb caràcter d’urgència, que s’ha trobat a sobre la taula sense previ avís.
Manifesta que el Sr. Marín va ser present, tot just la setmana passada, a la reunió que varen tenir a
casa de les persones afectades i en aquesta reunió l’Ajuntament es va comprometre que abans de la
primavera es farien les obres necessàries per solucionar el problema. Continua dient que vostè en va
ser testimoni del compromís que es va assumir, i en canvi ha preferit redactar aquest text com més li
ha interessat políticament. Hauria d’haver esperat passar la primavera i si aquest equip de govern no
compleix la promesa després si que tindria sentit la moció, però ara no. Per altra banda, no és veritat
que s’hagi compromès més d’una vegada, només hi havia el c ompromís que s’estudiaria atès que no
estaven disposats a pagar, i s’havia d’estudiar. Conclou dient que portar aquesta moció al Ple és
jugar amb els sentiments d’aquestes persones.
El Sr. Marin manifesta que fuig de qualsevol personalisme ni tampoc es vol apropiar de la moció, al
contrari, des del primer moment ha dit que li agradaria que la resta de grups també la presentessin i
així ha estat. Demana disculpes al Sr. Amargant si s’ha sentit ofès. Respecte al pagament del
col·lector manifesta que els veïns afectats no ho han pas de pagar atès que són aigües que baixen de
tot el poble i van a sortir sobre els seus habitatges, per tant ho ha de pagar integrament l’Ajuntament.
La regidora Judit Cortada Esteve, portaveu de JxCat-Breda, recorda que el seu grup fa temps que
reclama que es facin inversions en clavegueram i que s’estudiïn els problemes generals de tot el
poble, per tant, en aquest cas concret recolza la moció i també accepta adherir-s’hi.
L’Alcalde manifesta que tal com ha explicat el regidor de serveis, Sr. Amargant, l’equip de govern està
d’acord amb el contingut de la moció però no pas amb les formes, tot i això demana que es retiri el
punt 3 atès que els regidors sempre podran presentar les preguntes i precs que considerin
convenients i es respondran, però no cal que cada Ple porti un punt de l’ordre del dia per tractar
aquesta qüestió.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de la CUP-Amunt manifesta que el seu vot és d’abstenció
perquè és incapaç de valorar si la solució tècnica és l’adient per solucionar el problema.
Fetes les intervencions, l’Alcalde sotmet a votació la moció presentada amb l’esmena del punt tercer.
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)
14.0.- Precs i preguntes
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta perquè es va tardar tant en tallar
l’arbre xiprer que va caure per les ventades del desembre i un part de l’arbre donava a la via pública.
Manifesta que en cas de perill i risc real cal que s’actuï de seguida.
L’Alcalde respon que va passar dins un finca privada i el propietari es va comprometre a fer-se càrrec
de la retirada i així ho va fer el dia 2 de gener, és cert que s’hi va estar més temps del que volíem
però tècnicament no semblava que havia col·lapsat.
El Sr. Amargant manifesta que es recolzava sobre un mur interior.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de la CUP-Amunt pregunta perquè es donen permisos a
Endesa per fer rases al carrer Sant Antoni quan fa menys d’un any que es va asfaltar.
L’Alcalde respon que certament és un problema, però l’obra era necessària i s’havia de donar. No
obstant es pot estudiar canviar la normativa urbanística i posar limitacions temporals per atorgar
llicències.
El Sr. Reche pregunta quan es reunirà la comissió de seguiment del servei d’aigua.
L’Alcalde respon que cap a la primavera.

El Sr. Reche pregunta si el contracte d’electricitat permetia fer lots.
L’Alcalde manifesta que s’ha fet tot en un sol lot que inclou tots els punts de llum.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament.

