
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 6 D´ABRIL DE 2020 

 
Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2020000002  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 d’abril de 2020 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 20:28 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
  
Desenvolupament de la sessió: 
Un cop 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.- Aprovar la mesura excepcional de celebrar durant el període que duri l'Estat d'Alarma del 
COVID-19. la sessions plenàries i dels òrgans col·legiats a través de mitjans telemàtics o semi-
presencials 
L’Alcalde explica que en motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i en tant duri l’Estat 
d’Alarma, es proposa celebrar la sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament a través de mitjans 
telemàtics o semi-presencials tal com habilita l’article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març. 
Els membres del plenari per unanimitat acorden ratificar aquesta proposta i donar conformitat a la 
celebració de la sessió per mitjans telemàtics.  
 
 
2.0.- Aprovar l'acta anterior 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en data 27 
de gener de 2020, 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. 
 
 
3.0.- 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 CONCEPTE DATA 

1046-000002-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000002 20/01/2020 

1046-000003-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000003 27/01/2020 

1046-000004-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000004 03/02/2020 

1046-000005-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000005 10/02/2020 



 

 

1046-000006-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000006 17/02/2020 

1046-000007-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000007 24/02/2020 

1046-000008-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000008 02/03/2020 

1046-000009-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000009 09/03/2020 

 
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
4.0.- Donar compte de les resolucions adoptades, per l’Alcaldia, 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 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 26 de novembre de 
2019 i el 3 d’abril de 2020: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2020DECR000066  1599-000010-2020 27/01/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 27012020  

2020DECR000067  1599-000008-2020 27/01/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 27012020  

2020DECR000068  1512-000001-2020 27/01/2020 
Aprovació de les nòmines dels treballadors del mes de gener de 
2020 

2020DECR000069  2500-000001-2020 27/01/2020 
Decret sobre declaració de residu d'un vehicle abandonat en el 
dipòsit municipal 

2020DECR000070  1599-000009-2020 28/01/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 28012020  

2020DECR000071  1861-000006-2020 28/01/2020 
DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL EN 
DEPENDENCIES MUNICIPALS 28012020  

2020DECR000072  1599-000015-2020 29/01/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29012020  

2020DECR000073  1046-000004-2020 29/01/2020 DEC ORDRE DEL DIA 29012020  

2020DECR000074  2334-000005-2020 29/01/2020 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 28012020  

2020DECR000075  1599-000014-2020 29/01/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29012020  

2020DECR000076  2412-000001-2019 29/01/2020 DEC LLICENCIA SEGREGACIO 28012020  

2020DECR000077  1599-000011-2020 29/01/2020 
DEC LLIC DEMANIAL US PRIVATIU POLIESPORTIU MUNICIPAL 
28012020  

2020DECR000078  1599-000013-2020 29/01/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29012020  

2020DECR000079  2317-000001-2019 29/01/2020 Pagament anunci al BOP 

2020DECR000080  1507-000001-2020 29/01/2020 Conecessió bestretra treballador 

2020DECR000081  2349-000003-2020 30/01/2020 DEC ALTA GUAL I CONTRAGUAL 428 30012020  

2020DECR000082  1025-000001-2020 30/01/2020 
Reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes de gener de 2020 

2020DECR000083  1677-000002-2020 30/01/2020 Pagament de factures dels tècnics 

2020DECR000084  1366-000005-2018 30/01/2020 DEC PAGAMENT COSTAS 30012020  

2020DECR000085  1861-000010-2020 03/02/2020 
Aprovar rebuts de l’Escola de música CEMCAB del mes de gener-
2020 

2020DECR000086  1608-000001-2020 03/02/2020 DEC RECUPERACIO OFICI BE PUBLIC 03022020  

2020DECR000087  2244-000001-2020 03/02/2020 
Aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions als 
participants de la rua de Carnaval de Breda i la convocatòria amb 
caràcter d'urgència 

2020DECR000088  1484-000002-2018 03/02/2020 Ampliació jornada laboral treballadora 

2020DECR000089  2005-000001-2020 03/02/2020 Aprovar rebuts de l¿escola bressol del mes de gener del 2020 

2020DECR000090  2126-000001-2020 03/02/2020 
Aprovació liquidació del mes de desembre del servei de Gestió 
tributària i cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2020DECR000091  1046-000005-2020 04/02/2020 DEC ORDRE DEL DIA 04022020  

2020DECR000092  1677-000001-2020 04/02/2020 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2020DECR000093  1677-000001-2020 04/02/2020 Aprovació de les factures fase ¿ADO¿ 

2020DECR000094  1364-000001-2019 04/02/2020 
Decret sobre rectificació d'error material en la descripció de 
l'asseguradora. 

2020DECR000095  1657-000002-2020 04/02/2020 Aprovació factures Endesa mes de gener 

2020DECR000096  1599-000017-2020 05/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 05022020  

2020DECR000097  1599-000016-2020 05/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 03022020  

2020DECR000098  2313-000001-2020 05/02/2020 DEC TRAMESA CERTIFICAT 05022020  

2020DECR000099  2442-000003-2020 05/02/2020 DEC INICI EXPEDIENT ORDRE EXECUCIO 05022020  

2020DECR000100  1677-000005-2020 06/02/2020 Pagament dels lloguers i de despeses diverses 

2020DECR000101  2412-000001-2019 06/02/2020 DEC ERROR MATERIAL 06022020  

2020DECR000102  2436-000021-2018 06/02/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 06022020  

2020DECR000103  2442-000007-2019 06/02/2020 DEC INICI ORDRE EXECUCIO 06022020  

2020DECR000104  2410-000058-2019 07/02/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 07022020  

2020DECR000105  2403-000002-2020 07/02/2020 DEC TRAMESA CERTIFICAT 07022020  

2020DECR000106  2410-000048-2019 07/02/2020 DEC DESESTIMENT DEFINITU EXPEDIENT 07022020  

2020DECR000107  2410-000066-2019 07/02/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 07022020  

2020DECR000108  1599-000020-2020 10/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10022020  

2020DECR000109  1599-000022-2020 10/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10022020  

2020DECR000110  1599-000021-2020 10/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10022020  



 

 

2020DECR000111  2911-000003-2020 11/02/2020 
DEC TRASLLAT RESTES 229 A 180A I CESSIO 229 A 
AJUNTAMENT 10022020  

2020DECR000112  1599-000023-2020 11/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11022020  

2020DECR000113  2240-000004-2020 11/02/2020 
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a serveis de comptabilitat 
i gestió de subministraments energètics municipals 

2020DECR000114  1403-000012-2020 11/02/2020 
Aprovar un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Selva per 
la gestió del servei de la comptabilitat energètica 

2020DECR000115  1431-000010-2020 11/02/2020 DEC PAGAMENT CAFETERA 11022020  

2020DECR000116  1657-000003-2020 11/02/2020 Autoritzar el pagament d'una factura 

2020DECR000117  2860-000004-2020 11/02/2020 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 
11022020  

2020DECR000118  2860-000005-2020 11/02/2020 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 
11022020  

2020DECR000119  1599-000025-2020 11/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11022020  

2020DECR000120  1599-000024-2020 11/02/2020 DEC US S1 I SP CENTRE CIVIC 11022020  

2020DECR000121  1599-000027-2020 11/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11022020  

2020DECR000122  1046-000006-2020 12/02/2020 DEC ORDRE DEL DIA 12022020  

2020DECR000123  2313-000002-2020 12/02/2020 DEC TRAMESA CERT ADREÇA CAL XEC 12022020  

2020DECR000124  1599-000026-2020 12/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11022020  

2020DECR000125  1560-000002-2020 12/02/2020 
Decret d'inici de l'expedient de negociació de les condicions de 
treball dels empleats de l'Ajuntament de Breda 

2020DECR000126  2410-000032-2019 12/02/2020 DEC MODIFICACIO LIQUIDACIO OBRA 12022020  

2020DECR000127  2860-000006-2020 13/02/2020 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 
13022020  

2020DECR000128  2240-000005-2020 13/02/2020 
Aprovar la sol¿licitud d'una subvenció per actuacions per al foment 
de la mobilitat elèctrica 

2020DECR000129  2240-000009-2020 13/02/2020 
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per la millora de la xarxa 
viària d'ús públic del Parc Natural del Montseny 

2020DECR000130  1599-000028-2020 13/02/2020 DEC US SALA ESPAI JOVE 25 FEB 13022020  

2020DECR000131  2349-000005-2020 14/02/2020 DEC ALTA GUAL 430 MANEL GENOVART 4 13022020  

2020DECR000132  2436-000016-2019 14/02/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 13022020  

2020DECR000133  2436-000028-2018 14/02/2020 DEC RETORN AVAL 14022020  

2020DECR000134  2436-000009-2019 14/02/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 14022020  

2020DECR000135  2436-000017-2019 14/02/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 14022020  

2020DECR000136  2436-000018-2019 14/02/2020 DEC SOL INFORME CULTURA 14022020  

2020DECR000137  3043-000019-2019 14/02/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 14022020  

2020DECR000138  2860-000006-2020 14/02/2020 DEC RECTIFICACIO ERROR 14022020  

2020DECR000139  2436-000028-2018 14/02/2020 DEC RETORN AVAL RUNES 14022020  

2020DECR000140  1599-000019-2020 14/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 14022020  

2020DECR000141  1658-000001-2020 16/02/2020 Aprovació de bestreta de Caixa fixa 

2020DECR000142  2334-000008-2020 17/02/2020 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 17022020  

2020DECR000143  2058-000007-2018 17/02/2020 DEC VINTIQUATRENA QUOTA 17022020  

2020DECR000144  2058-000008-2018 17/02/2020 DEC VINTIQUATRENA QUOTA 17022020  

2020DECR000145  2058-000016-2018 17/02/2020 DEC VINTICINQUENA QUOTA 17022020  

2020DECR000146  2058-000019-2018 17/02/2020 DEC VINTICIQUENA QUOTA 17022020  

2020DECR000147  2436-000024-2019 17/02/2020 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 17022020  

2020DECR000148  2664-000053-2020 18/02/2020 DEC BAIXA PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 18022020  

2020DECR000149  2664-000054-2020 18/02/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 18022020  

2020DECR000150  2664-000055-2020 18/02/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 18022020  

2020DECR000151  2334-000003-2020 18/02/2020 
Concedir permís per ocupació de via pública temporal amb una 
xurreria durant la celebració del Carnaval 

2020DECR000152  1677-000003-2020 18/02/2020 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2020DECR000153  1677-000003-2020 18/02/2020 Aprovació de les factures fase ¿ADO¿ 

2020DECR000154  1046-000007-2020 19/02/2020 DEC ORDRE DEL DIA 18022020  

2020DECR000155  2126-000003-2020 19/02/2020 
Aprovar la liquidació de la taxa d¿ocupació de via pública 
d¿instal·lació d¿una xurreria 

2020DECR000156  2997-000007-2019 19/02/2020 Decret atorgant audiència als interessats 

2020DECR000157  1599-000029-2020 19/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 19022020  

2020DECR000158  1599-000030-2020 19/02/2020 
Decret sobre atorgament de llicència per fer un ús especial de la 
plaça de la Miranda 

2020DECR000159  1512-000002-2020 19/02/2020 Aprovació desplaçaments treballadors del mes de gener 

2020DECR000160  1357-000002-2019 19/02/2020 
Decret sobre tramesa de denuncia d'infracció de l'ordenança de 
convivència 

2020DECR000161  1357-000001-2020 19/02/2020 
Decret sobre tramesa de denuncia al Consell Comarcal per tal que 
iniciï un expedient sancionador 

2020DECR000162  1599-000018-2020 20/02/2020 DEC US POLIESPORTIU I FOC PER ARROSSADA 10022020  

2020DECR000163  1178-000005-2020 20/02/2020 Decret sobre la resposta al requeriment de l'inspecció. 

2020DECR000164  2436-000019-2019 20/02/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 20022020  

2020DECR000165  2436-000016-2018 20/02/2020 DEC CADUCITAT DEFINITIVA 20022020  

2020DECR000166  1677-000005-2020 20/02/2020 PAGAMENT FACTURES I DESPESES 

2020DECR000167  2244-000001-2020 20/02/2020 DEC ADMETRE PARTICIPACIO RUA CARNAVAL 2020 20022020  

2020DECR000168  1599-000032-2020 20/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 20022020  

2020DECR000169  1599-000033-2020 21/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 21022020  

2020DECR000170  1658-000002-2020 24/02/2020 
Aprovar l¿establiment d¿una bestreta de caixa fixa a favor del 
Regidor de Cultura 

2020DECR000171  1046-000008-2020 26/02/2020 DEC ORDRE DEL DIA 26022020  



 

 

2020DECR000172  2997-000001-2019 26/02/2020 
DEC APROVACIO MEMORIA ENLLUMENTAT CARRER PRAT 
26022020  

2020DECR000173  1512-000002-2020 26/02/2020 Aprovació nòmines de febrer 

2020DECR000174  1599-000035-2020 27/02/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 27022020  

2020DECR000175  1560-000003-2020 27/02/2020 
Decret d'inici de l'expedient de negociació de les condicions de 
treball dels empleats de l'Ajuntament de Breda 

2020DECR000176  3011-000001-2019 27/02/2020 Aprovar la relació definitiva d¿aspirants admesos 

2020DECR000177  2938-000001-2020 27/02/2020 DEC LLIC US ESPECIAL ESPAI PUBLIC 27022020  

2020DECR000178  2349-000004-2020 27/02/2020 DEC ALTA PLACA GUAL 429 RAVAL SALVA 13 3 ML 27022020  

2020DECR000179  1677-000005-2020 27/02/2020 Pagament tècnics i subvenció 

2020DECR000180  1025-000002-2020 27/02/2020 
Sobre reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans 
de govern del mes de febrer de 2020 

2020DECR000181  2537-000001-2019 27/02/2020 DEC CADUCITAT PROC SANCIONADOR 27022020  

2020DECR000182  1741-000008-2019 28/02/2020 DEC RETORN AVAL 27022020  

2020DECR000183  1484-000004-2019 28/02/2020 Decret sobre reconeixement de jubilació anticipada 

2020DECR000184  2410-000075-2019 28/02/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 28022020  

2020DECR000185  2911-000004-2020 28/02/2020 DEC CESSIO TITOL NINXOL 86B 28022020  

2020DECR000186  2860-000007-2020 02/03/2020 DEC DUPLICAT TARGETA TAD PER PERDUA 02032020  

2020DECR000187  2911-000005-2020 02/03/2020 DEC ALTA NINXOL REVERTIT 525 PER 50 ANYS 02032020  

2020DECR000188  2664-000290-2019 02/03/2020 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 02032020  

2020DECR000189  1677-000004-2020 02/03/2020 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2020DECR000190  1677-000004-2020 02/03/2020 Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿ 

2020DECR000191  1599-000034-2020 02/03/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 02032020  

2020DECR000192  2410-000070-2019 02/03/2020 DEC PRIMERA OCUPACIO 02032020  

2020DECR000193  2665-000001-2020 03/03/2020 
DEC RECTIFICACIO PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS 
03032020  

2020DECR000194  2948-000001-2020 03/03/2020 
Decret sobre tramitació de la denuncia de la infracció al Consell 
Comarcal de la Selva 

2020DECR000195  2442-000003-2020 03/03/2020 DEC NO ACCEPTAR AL·LEGACIONS 03032020  

2020DECR000196  1046-000009-2020 03/03/2020 DEC ORDRE DEL DIA 03032020  

2020DECR000197  1599-000037-2020 04/03/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 04032020  

2020DECR000198  2443-000001-2020 04/03/2020 DEC REQUERIMENT LLICENCIA ACTIVITAT 03032020  

2020DECR000199  1364-000001-2019 04/03/2020 ACCEPTACIO INDEMNITZACIO ZURICH 

2020DECR000200  2433-000003-2018 04/03/2020 DEC DESESTIMENT DEFINITIU 04032020  

2020DECR000201  1861-000028-2020 04/03/2020 
Aprovar rebuts de l¿Escola de música CEMCAB del mes de feber-
2020 

2020DECR000202  2403-000004-2020 04/03/2020 DEC TRAMESA CERTIFICAT URB 04032020  

2020DECR000203  2410-000061-2019 04/03/2020 DEC DESESTIMENT AL·LEGACIONS 04032020  

2020DECR000204  2005-000002-2020 04/03/2020 Aprovar rebuts de l¿escola bressol del mes de febrer 2020 

2020DECR000205  2444-000003-2020 04/03/2020 DEC INICI ORDRE EXECUCIO OBRES 04032020  

2020DECR000206  2444-000002-2020 05/03/2020 DEC INICI ORDRE EXECUCIO OBRES 13022020  

2020DECR000207  1608-000001-2020 05/03/2020 Decret desestimant les al·legacions 

2020DECR000208  2244-000002-2020 05/03/2020 
Rectificació de la partida pressupostària pel pagament d'una 
despesa de caràcter plurianual 

2020DECR000209  2410-000072-2019 05/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 05032020  

2020DECR000210  2410-000069-2019 05/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 05032020  

2020DECR000211  1677-000008-2020 05/03/2020 
Pagament de les factures de finals de gener, lloguers i despeses 
diverses 

2020DECR000212  1468-000001-2018 05/03/2020 Pròrroga de la comissió de serveis de la Sra. Maite Perez Vicente 

2020DECR000213  1599-000042-2020 06/03/2020 DEC LLIC US ESPECIAL ESPAI PUBLIC PL VILA 05032020  

2020DECR000214  2925-000001-2020 09/03/2020 
DEC ALTA NINXOL REVERTIT 132 INHUMAR CENDRES URNA 
09032020  

2020DECR000215  2240-000005-2020 10/03/2020 
Modificar la sol¿licitud de subvenció per adquisició de vehicle 
elèctric en el marc de la L2 del Pla a l'Acció 2020-2021 

2020DECR000216  2436-000004-2020 10/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 10032020  

2020DECR000217  3043-000001-2020 10/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 10032020  

2020DECR000218  2664-000305-2019 10/03/2020 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 10032020  

2020DECR000219  2664-000304-2019 10/03/2020 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 10032020  

2020DECR000220  1957-000002-2020 10/03/2020 DEC BAIXA ENTRADA VEHICLES BARCELONA 8 BXS 10032020  

2020DECR000221  2664-000229-2019 10/03/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 10032020  

2020DECR000222  2664-000296-2019 10/03/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 10032020  

2020DECR000223  1599-000039-2020 11/03/2020 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 11032020  

2020DECR000224  1046-000010-2020 11/03/2020 DEC ORDRE DEL DIA 11032020  

2020DECR000225  1658-000003-2020 11/03/2020 ENTREGA A COMPTE ESCOLA BRESSOL 

2020DECR000226  2240-000008-2020 12/03/2020 DEC APROVACIO PROJECTE SUBVENCIO 12032020  

2020DECR000227  2911-000006-2020 13/03/2020 DEC ALTA NINXOL 260A 13032020  

2020DECR000228  1497-000001-2020 13/03/2020 
Aprovar instruccions sobre la presa de mesures preventives, de 
protecció i organitzatives d'aplicació al personal de l'Ajuntament de 
Breda amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 

2020DECR000229  1641-000001-2020 13/03/2020 DEC APROV LIQ PRESSUPOST GENERAL 2019 02032019  

2020DECR000230  2911-000006-2020 18/03/2020 
DEC ALTA NINXOL 260A SUBSANANT ERROR MATERIAL 
DECRET 227 17032020  

2020DECR000231  2410-000074-2019 18/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 18032020  

2020DECR000232  2410-000073-2019 18/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 18032020  

2020DECR000233  1046-000011-2020 18/03/2020 DEC ORDRE DEL DIA 18032020  

2020DECR000234  2410-000065-2019 18/03/2020 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 18032020  



 

 

2020DECR000235  2436-000008-2018 18/03/2020 DEC RETORN AVAL OBRES 18032020  

2020DECR000236  1365-000001-2020 18/03/2020 DEC COMPAREIXENÇA I DEFENSA JURIDICA 18032020  

2020DECR000237  1677-000004-2020 19/03/2020 Pagament factures febrer i altres despeses 

2020DECR000238  1677-000006-2020 20/03/2020 Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿ 

2020DECR000239  1677-000006-2020 20/03/2020 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2020DECR000240  2410-000071-2019 20/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 20032020  

2020DECR000241  2436-000026-2019 20/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 20032020  

2020DECR000242  2436-000025-2019 20/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 20032020  

2020DECR000243  2566-000002-2019 23/03/2020 DEC REQUERIMENT ACTIVITAT 20032020  

2020DECR000244  3043-000020-2019 23/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 23032020  

2020DECR000245  2444-000004-2020 23/03/2020 DEC INICI ORDRE EXECUIO RUINA 23032020  

2020DECR000246  1512-000003-2020 23/03/2020 Aprovació desplaçaments treballadors 

2020DECR000247  2436-000018-2019 23/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 23032020  

2020DECR000248  2410-000068-2019 23/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 23032020  

2020DECR000249  3056-000001-2019 23/03/2020 
Aprovar el canvi de termini de recaptació de l'IBIU 1r. sem. i IBI 
rústec, per complir amb el RDL 8/2020 de 17 de març 

2020DECR000250  2410-000002-2020 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000251  2410-000004-2020 24/03/2020 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 24032020  

2020DECR000252  2410-000008-2020 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000253  2821-000004-2020 24/03/2020 Adhesió al manifest dels ens locals davant la crisis del coronavirus 

2020DECR000254  2410-000005-2020 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000255  2410-000060-2019 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000256  2410-000001-2020 24/03/2020 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 24032020  

2020DECR000257  2410-000003-2020 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000258  2410-000007-2020 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000259  2410-000009-2020 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000260  2410-000062-2019 24/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 24032020  

2020DECR000261  2579-000002-2019 24/03/2020 DEC INICI CLAUSURA ACTIVITAT 24032020  

2020DECR000262  3011-000001-2019 24/03/2020 Ajornament del procés selectiu 

2020DECR000263  1046-000012-2020 25/03/2020 DEC ORDRE DEL DIA 25032020  

2020DECR000264  1052-000002-2020 25/03/2020 Convocatòria de la Comissió de Política Municipal 

2020DECR000265  2665-000002-2020 26/03/2020 
DEC RECTIFICACIO PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS 
13032020  

2020DECR000266  1403-000003-2018 26/03/2020 
Declaració del servei de manteniment de l'enllumenat públic com a 
servei bàsic i estratègic del municipi 

2020DECR000267  2410-000007-2020 26/03/2020 DEC RECTIFICACIO ERROR MATERIAL 26032020  

2020DECR000268  2436-000020-2019 26/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 26032020  

2020DECR000269  1512-000003-2020 26/03/2020 Aprovació de les nòmines del mes de març 

2020DECR000270  2436-000003-2020 26/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 26032020  

2020DECR000271  2005-000003-2020 27/03/2020 
Aprovació dels càrrecs del gener i febrer del 2020 del servei de 
Gestió tributària i cadastral del consell comarcal de la Selva 

2020DECR000272  1677-000008-2020 27/03/2020 Pagament als tècnics 

2020DECR000273  2410-000013-2020 27/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 27032020  

2020DECR000274  2436-000002-2020 27/03/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 27032020  

2020DECR000275  2410-000012-2020 27/03/2020 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 27032020  

2020DECR000276  2313-000003-2020 30/03/2020 DEC TRAMESA CERTIFICAT 30032020  

 
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
5.0.- Informe sobre el compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre de 2019  
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, referent a la 
morositat de les administracions públiques, determina que els tresorers o, en el seu defecte, els 
interventor de les corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà 
necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint aquest termini determinat.  
 
L’Ordre HAP/2082/2014 estableix que les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 
habitants tenen l’obligació de trametre de forma telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, 
l’informe de morositat del quart trimestre de cada anualitat.  
Per tant, en ordre a donar compliment a les obligacions de comunicació i transparència d’aquet 
Ajuntament, es proposa al Ple:  
 
Primer.- Que prengui coneixement de l’informe sobre el compliment de la llei de morositat dels 
pagaments duts a terme per part de l’ajuntament de Breda durant el quart trimestre de 2019, el qual 
detalla el volum total de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que 
no), el volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els 
que es troben dins del termini legal de pagament i els que no).  



 

 

 
Resum segons el model d’informació que ha estat tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública: 
 

 
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
6.0.- Donar compte del Decret 2020DECR000285 pel qual s’aprova la incorporació de 
Romanents de Crèdit de l’exercici 2019 
 
Es dona compte al Ple de la Corporació del Decret 2020DECR000285, de 31 de març, pel qual 
s’aprova l’expedient 1627-000001-2020 d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2019.  
 
Es transcriu a continuació:  
 
“Correspon al President de la corporació aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit, 
previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès el que estableix l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 47 i 48 del Reial Decret 
500/1990. 
 
I vist l’informe de la Intervenció de Fons, 
 
 Resolc  
 
1.- Aprovar l’expedient 1627-000001-2020 de modificació per incorporació de romanents de crèdit del 
pressupost de l’exercici 2019, per un import total d’“set-cents seixanta-cinc mil sis-cents quaranta amb 
seixanta-sis cèntims” (765.640,66 euros), segons el següent detall: 
 

Altes en aplicacions de Despeses 
 A 

incorporar 
a 
l'exercici 

Pro. Eco. Despeses 

INCORPORACIÓ 
DE 
ROMANENTS 
DEL 2019 

2020 326 13101 RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMP, VETLLADORA PROGRAMA GAR.JUV 5.060,00 

2020 165 21000 INFRAESTRUCTURES: ENLLUMENAT PÚBLIC 1.132,61 

2020 1621 22700 NETEJA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I ABOCADORS 45.942,45 

2020 1623 22700 TRACTAMENT DE RESIDUS 1.790,80 

2020 151 60901 OBRES D'URBANITZACIÓ UA16_SECTOR INDUSTRIAL SUD 657.607,85 

2020 323 62303 ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA ESCOLES 1.061,23 

2020 323 63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS EDUCATIVES 17.752,40 

2020 342 63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 10.911,97 

2020 336 63201 EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS: CA LA PLANXADORA 7.101,83 

2020 151 6270000 PROJECTES TÈCNICS 12.487,20 

2020 161 6270001 PROJECTES TÈCNICS 4.792,32 

      IMPORT TOTAL  765.640,66 

 
amb el següent finançament: 
 

Altes en aplicacions d'Ingressos 
 

A incorporar a l'exercici Eco. Ingressos IMPORT € 

2019 87010 ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 15.459,00 

2019 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 83.073,81 

2019 76100 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ESPORTIU 9.500,00 

2019 39610 QUOTES D'URBANITZACIÓ UA16 657.607,85 

    TOTAL FINANÇAMENT 765.640,66 

Pagos realizados en el periodo Intereses de 
Demora 
Pagados en el 
Periodo 

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro 
Periodo 
Legal Pago 

Pagos Fuera 
Periodo 
Legal Pago 

Periodo Medio 
Pago Pendiente 
(PMPP) (dias) 

Dentro Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 
Intereses 

Número de 
Operaciones 

Importe 
Total 

Número de 
Operaciones 

Importe 
Total 

33,54 474 286.635,18 2 1.080,77 0 0 26,42 175 182.698,49 0 0 



 

 

 

2.- Donar compte al Ple de la Corporació.  
 
Intervencions 
L’Alcalde dóna compte del Decret d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 
2019 
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta perquè es destina part del romanent a 
finançar serveis de recollida de residus i abocador quan té entès que la lli només permet destinar a 
amortitzar préstec o fer inversions financerament sostenibles.  
 
L’Alcalde respon que l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit té per finalitat incorporar al 
pressupost vigent els romanents de crèdit, que no s’han de confondre amb els romanents de 
tresoreria, que estan afectats o deriven de compromisos de despesa adoptats a finals de l’exercici 
anterior i es traspassen d’exercici per poder ser reconeguts. Per tant aquests romanents de crèdit o 
despeses es poden finançar amb els ingressos afectats com poden ser subvencions compromeses o 
mitjançant el RTDG disponible. 
 
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
7.0.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 2019DECR000206 de 28 de febrer, d’aprovació de la 
Liquidació del Pressupost 2019 
 
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia 2019DECR000206, de 28 de febrer, sobre l’aprovació de 
la Liquidació del Pressupost, que literalment diu: 
 
ANTECEDENTS 
Vist que s’ha de procedir a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2019. 
 
Vist que s’ha emès l’informe del Secretari Interventor, de conformitat amb l'article 191.3 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
Vist que el Secretari Interventor també ha emès l’Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa. 
 
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, 
sobre matèria pressupostària. 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’obté, a 31 de desembre de 2019, el 
resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  

1. Exercici en curs  
Pressupost inicial de despeses 3.420.700,00 

Modificacions de despeses 1.273.492,91 

Pressupost definitiu de despeses 4.694.192,91 

Despeses autoritzades i compromeses 3.965.411,19 

Obligacions reconegudes 3.832.469,22 

Operacions de corrent(cap.1 a 5) 3.110.636,80 

Operacions de capital(cap.6-7) 438.933,12 

Operacions financeres(cap.8-9) 282.899,30 

Pagaments ordenats 3.434.536,67 

Pagaments realitzats 3.426.777,19 

Reintegrament de pagaments 272,45 

Pagaments líquids 3.426.504,74 

Obligacions pendents de pagament 405.964,48 

Pagaments ordenats pendents pagar 8.031,93 

 
2. Exercicis tancats 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici 478.985,88 

Rectificació saldo inicial obligacions 0 

Prescripció obligacions 0,00 

Pagaments realitzats 478.985,88 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici 0,00 

 



 

 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 405.964,48 €  
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

1. Exercici en curs 
Pressupost inicial d’ingressos 3.420.700,00 

Modificacions d’ingressos 1.273.492,91 

Pressupost definitiu d’ingressos 4.694.192,91 

Drets reconeguts totals 3.653.562,99 

Drets anul·lats 71.927,81 

Drets cancel·lats 0,00 

Drets reconeguts nets 3.581.635,18 

Operacions de corrent(cap.1 a 5) 3.521.361,69 

Operacions de capital(cap.6-7) 60.273,49 

Operacions financeres(cap.8-9) 0,00 

Drets recaptats 3.295.759,48 

Devolució d’ingressos 62.504,73 

Recaptació líquida 3.233.254,75 

Drets pendents de cobrament 348.380,43 

 
2. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 1.300.030,74 

Rectificacio positiva saldos inicials 22.119,45 

Rectificacio a la baixa saldos inicials 21.539,45 

Drets anul·lats 124.446,77 

Drets cancel·lats 131.449,61 

Drets recaptats 370.352,69 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 674.361,67 

 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.022.742,10 € 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V 3.521.361,69 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV 3.110.636,80 € 

(a) Operacions corrents 410.724,89 € 

    

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII 60.273,49 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII 438.933,12 € 

(b) Operacions de capital -378.659,63 € 

    

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  32.065,26 € 

    

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII 0,00 € 

    

- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII 0,00 € 

    

2. ACTIUS FINANCERS 0,00 € 

    

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX 0,00 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX 282.899,30 € 

    

3. PASSIUS FINANCERS -282.899,30 € 

    

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) -250.834,04 € 

    

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI   

+ Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despes generals 285.940,69 € 

 + Desviacions negatives de finançament 74.084,35 € 

 - Desviacions positives de finançament 36.808,56 € 

 
  

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 72.382,44 € 

 
1.4. Romanents de crèdit:  
Els romanents de crèdit totals són de 861.723,69 €, el detall dels quals és el següent: 
 - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals): 765.640,66 € 
 - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals) 
 
1. D’impossible incorporació   96.083,03 

2. D’incorporació obligatòria   765.640,66 

3. Susceptibles d’incorporació   0,00 



 

 

a. Compromesos 132.941,97   
b. Autoritzat 0,00   
c. Retinguts 2.048,80   
d. Disponibles:  726.732,92   

TOTAL 861.723,69 861.723,69 

 
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses que l’últim 
dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes 
quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que 
és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers: 
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de 

crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici. 
- Els crèdits que estiguin compromeses 
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats 
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma 
obligatòria. 
 
1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA  944.888,76 € 
2. DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT  1.041.598,72 € 
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 348.380,43 € 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 674.361,67 € 
D’altres operacions no pressupostàries  18.856,62 € 
3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT  485.338,76 € 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent  405.964,48 € 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats  0,00 € 
D’altres operacions no pressupostàries  79.374,28 € 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 € 
. – Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 € 
. + Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  0,00 € 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 1.501.148,72 € 
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  551.853,53 € 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 15.459,00 € 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III) 933.836,19 € 

 
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 933.836,19 € el qual està composat per 15.459,00 € de 
romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de les 
desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament 
afectat i de 551.853,53 € de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 933.836,19 €, 
és romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un Romanent de 
Tresoreria POSITIU 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i 
la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en 
els termes previstos a la LGEP. 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la 



 

 

situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals.  
Amb la liquidació del Pressupost General del 2018 no es va complir amb la regla de la despesa per 
un import de 933.275,72 €, aquest incompliment va venir motivat fonamentalment pels motius que 
s’exposen a continuació:  
Per utilització del Romanent líquid de tresoreria afectat en el finançament de l’expedient d’ 
incorporació de romanent de crèdits. 
Per la concertació d’una operació de préstec per al finançament de part de les inversions de l’exercici 
2018. 
Per les obres d’urbanització de la unitat d’actuació número 16, finançades amb quotes urbanístiques. 
 

En conseqüència, es va elaborar un Pla Econòmic Financer, amb un escenari pressupostari que 
comprèn el període 2019 a 2020, l’any d’origen de l’ incompliment 2018 i l’evolució necessària per 
a aconseguir una situació de compliment tant de l’objectiu d’estabilitat pressupostària com de la 
regla de despesa per als exercicis 2019 i 2020 , que va ser aprovat pel Ple de la Corporació del 29 
de juliol de 2019. 
 

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 

1. Aprovar la Liquidació del Pressupost General de l’exercici 2019. 
2. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb 

quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril. 

3. Ordenar la remissió d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació 
d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes de març de 
l'exercici següent al qual correspongui. 

4. Es compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa i de l’Estabilitat Pressupostaria, tal com 
estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

 
Intervencions 
L’Alcalde dóna compte del Decret de liquidació del pressupost de l’exercici 2019, explicant que s’ha 
tancat l’any donant compliment a la regla de la despesa i en conseqüència també al Pla Econòmic 
Financer. Destaca que el romanent de tresoreria continua essent positiu amb quasi un milió d’euros.  
 
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
8.0.- Donar compte de l'estat de la situació respecte la pandèmia del COVID-19 
 
L’Alcalde explica l’estat de la situació de la pandèmia del COVID-19 a Breda, segons les últimes 
informacions rebudes avui mateix a les 18:30 hores, hi ha 6 casos de COVID-19 confirmats a Breda, 
tres homes i tres dones.  
 
A l’Àrea Bàsica de Salut (ABS Breda-Hostalric que inclou també Riells, SFB i Massanes) hi ha 
confirmats 21 casos. 
 
A l'aplicació StopCovid19cat a les 17:30h del dilluns 6 d'abril, a Breda hi havia 395 persones que 
havien reportat el seu estat de salut. D'aquestes, 322 sense símptomes, 71 símptomes lleus i 2 
símptomes greus.  
 
Mesures preses per l'Ajuntament:  
- A nivell d'organització interna: Decret teletreball i serveis mínims, suspensió de contractes de 

serveis, suspensió de terminis administratius 
- A nivell de mesures econòmiques i fiscals: Compromís d'increment de les partides destinades a 

atencions assistencials i socials; i compromís de no cobrar la part proporcional de la taxa 
d’escombraries a les activitats econòmiques aturades, i també de la taxa de l’escola bressol i 



 

 

l’escola de música, així com l’OVP de terrasses de bars i restaurants, i la OVP marxants del 
mercat,. I modificació del calendari fiscal pel que fa a l'IBI i altres tributs. 

- Mesures socials/de poble: Suspensió Festa de l'Ajust i Fira del Monestir, ajornament de 
l'Homenatge a la Vellesa, afectacions festivitat Sant Jordi, possibles afectacions temporada 
piscines.  

- Mesures Guàrdia Municipal: 23 actuacions en establiments i instal·lacions, 23 campanyes 
informatives, 22 punts de control de trànsit, 611 vehicles comprovats, 260 identificacions i 19 
actes de denúncia.  

- Mesura Protecció Civil: Desinfecció zones públiques de manera setmanal, de manera diària 
desinfecció entrada CAP 

- Mesures assistencials: Formació d'un grup de voluntariat de més de 30 persones per donar 
assistència a les persones més vulnerables, ajuda al servei de repartiment d'aliments de Càritas 
a 63 famílies vulnerables, trucada setmanal a les persones majors de 70 anys que viuen soles al 
municipi, SBAS com a serveis essencials operatius.  

 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda manifesta que cal tenir cura dels avis que viuen 
sols i de les famílies necessitades, i també cal estar atent a conflictes de violència masclista que 
pugin sorgir així com el seguiment de les beques menjador. Pregunta què està fent l’Ajuntament en 
aquests casos.  
 
L’Alcalde respon que les beques de menjador s’han tramitat des del Consell Comarcal que ha repartit 
33 targetes moneder recarregables de 40 euros. Està previst fer recarregues de 40 euros cada quinze 
dies. Pel que fa a la violència masclista, seguint els protocols, s’està fent pedagogia de trucar als 
telèfons pertinents, 
 
Seguidament la Sra. Judit Cortada manifesta que les mesures descrites són necessàries com a pla de 
xoc, però caldran moltes més mesures per fer front a la crisi que vindrà. Demana que es quantifiquin 
les despeses que l’Ajuntament s’ha estalviat i que es destinin a ajuts directes al poble Cal fer aquest 
estudi econòmic per saber exactament què es pot destinar a ajudes socials.  
 
L’Alcalde respon que s’ha d’acabar de calcular però no hi haurà cap estalvi, al contrari, es preveu que 
hi haurà un impacte econòmic important, atès que serveis com l’escola bressol i l’escola de música 
deixaran d’ingressar aproximadament 25.000 euros, i la despesa del servei s’ha d’assumir 
integrament, sense comptar els altres tributs que també es deixaran d’ingressar.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt demana fer un control sobre els serveis 
funeraris per comprovar que no estan aplicant preus abusius i s’ajusten als mínims.  
 
L’Alcalde manifesta que es comprovarà que segueixen la recomanació de la Generalitat de reduir els 
costos en tots aquells casos que ho requereixin.  
 
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
9.0.- Ratificació de Decrets 
 
9.1.- Proposta de convalidació del Decret sobre la compareixença com a part demanda en el 
judici verbal (250.2) (VRB) 111/2020 C del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de 
Santa Coloma de Farners 
 
Antecedents 
En data 18 de març de 2020 s’ha aprovat el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000236, que 
literalment diu: 
 
“Expedient 1365-000001-2020 
 
Antecedents de fet 
En data 13 de març de 2020 RE núm. E2020001008, aquest Ajuntament ha tingut coneixement del 
Decret del Lletrat de l’Administració de Justícia de data 5 de març de 2020, pel qual s’admet la 
demanda sobre judici verbal possessori presentada davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
núm. 3 de Santa Coloma de Farners contra l’Ajuntament de Breda. 
 
L’objecte de la demanda civil és la reclamació de la titularitat del camí de la font Pintoresca, qüestió 
que va ser resolta mitjançant un expedient d’investigació de bens que va concloure mitjançant un 



 

 

acord del Ple de la Corporació, de data 23 de juliol de 2018, confirmant la titularitat municipal del 
camí.  
 
Aquest acord va esdevenir ferm en via administrativa, sense que fos recorregut ni impugnat en via 
contencioso-administrativa, per tant resulta procedent que l’Ajuntament es personi davant el Jutjat per 
acreditar aquests extrems i defensar la legitimitat dels acords adoptats, i oposar-se frontalment a les 
pretensions de la demanada.  
 
Legislació aplicable 
Llei d’enjudiciament civil.  
Article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.  
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53.k) del Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Resolc 
 
Primer.- Comparèixer com part demanada en el judici verbal (250.2) (VRB) 111/2020 C del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Santa Coloma de Farners. 
 
Segon.- Encarregar al Sr. Jaume Figueras Coll, la defensa jurídica en l’esmentat judici verbal, i a la 
procuradora Sra. Susanna Risquez Campasol que es personi en nom i representació de l’Ajuntament 
de Breda el qual actua com a part demandada. 
 
L’encàrrec a la procuradora resta condicionat a l’acreditació de la disponibilitat pressupostaria per fer 
front a les despeses, i a l’aprovació i formalització del contracte de serveis. 
 
Tercer.- Sotmetre la convalidació dels presents acords pel Ple de la Corporació.  
 
Quart.- Notificar el present acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Santa Coloma 
de Farners. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Sr. Jaume Figueras Coll, advocat que actua en representació de 
l’Ajuntament.” 
 
Vist que l’article 21.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local estableix 
que l’Alcalde és competent per exercir accions judicials en defensa de l’Ajuntament en matèries de la 
seva competència, i també en cas d’urgència, en aquest supòsit es requereix que es doni compte al 
Ple per tal que el convalidi.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer i únic.- Convalidar el Decret núm. 2020DECR000236 de 18 de març de 2020. 
 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 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) 
 
10.0.- Aprovació del nomenament de representant de la corporació al nou Cilma 
 
Antecedents 
En data 14 de març de 2019, l’Assemblea Extraordinària del CILMA, de la que l’Ajuntament era 
membre, va aprovar un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i 
administratius de 31 de desembre de 2019. 
 
La Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució del nou Consell d’Iniciatives Locals 
per a Medi Ambient de les comarques gironines, publicat al BOP núm. 156 de 14 d’agost de 2019. 
 



 

 

A partir de l’1 de gener de 2020 entra en funcionament el nou CILMA, com a òrgan sense personalitat 
jurídica, per facilitat i potenciar la consulta i la participació dels ens locals de la demarcació de Girona 
en les polítiques de sostenibilitat de la Diputació de Girona. 
 
Segons la Disposició addicional del reglament, “Tots els ens locals associats a l’Associació de 
municipis “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona” en data 31 de 
desembre de 2019 quedaran incorporats automàticament com a membres del CILMA que regula el 
present Reglament, a no ser que manifestin expressament el contrari mitjançant acord del respectiu 
ple corporatiu”. 
 
Es fa necessari que l’Ajuntament de Breda designi un representant i un substitut per a que assisteixin 
a les reunions del consell. 
 
Legislació aplicable 
Article 19 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
Articles 8.1.a) i 9.1.k) de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Breda com a membre del nou Consell 
d’Iniciatives Locals per a Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) que s’ha de regular 
d’acord amb el Reglament publicat al BOP núm. 156 de 14 d’agost de 2019. 
 
Segon.- Nomenar representants d’aquesta Corporació al nou CILMA al regidor de Medi Ambient Sr. 
Sam Torres Torrent i com a substitut al regidor de governació Sr. Josep Amargant Argemí. 
 
Tercer.- Trametre la certificació d’aquests nomenaments al nou CILMA per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Quart.- Publicar els presents acord al Portal de Transparència. 
 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
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 abstencions (Aleix Reche Martí i Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
11.0.- Aprovar l’expedient de contractació i Plec de clàusules, per la concertació d’un préstec a 
llarg termini pel finançament de part de les inversions del 2020 
 
Antecedents 
S’ha iniciat el procediment per concertar una operació de préstec pel finançament de part de les 
inversions previstes al Pressupost d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2020. 
En data 20 de març de 2020, es va emetre per part d'intervenció informe sobre les condicions que 
havia de contenir l’operació en aplicació del principi de prudència financera, el compliment de la 
condició de cost màxim es considera al moment d'obertura del procés de licitació, en el cas de 
concursos públics. Pel que el cost màxim indicat en les clàusules del plec no sofrirà modificació 
durant el procés de licitació. 
 
En data 23 de març de 2020 es redacta i incorpora a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert. 
 
Vist l’informe favorable del Sr. Jordi Jové Perich, secretari interventor interí. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117 La 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació.  
 
Legislació aplicable 
Els articles 2.1.f), 48.bis i 48 a 55 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 



 

 

Els articles 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
Els articles 11 a 17 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
Els articles 25 i següents del desenvolupament de la Llei 8/2001, d'Estabilitat Pressupostària, en la 
seva aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
La Disposició Final Trentena Primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2013.  
L'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la 
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats 
de les comunitats autònomes i entitats locals. 
El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic, crea el Fons de 
Finançament a Comunitats Autònomes i el Fons de Finançament a Entitats Locals. 
L'article 10 i la Disposició Addicional Segona 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. 
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).  
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
L'article 17 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació per la concertació d’un préstec a llarg termini de 
300.000 euros, pel finançament de part de les inversions a realitzar el 2020, junt amb el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte mitjançant procediment obert, d’acord 
amb les condicions de Prudència financera:  
 
Tipus operació Llarg termini 

Sistema d’ amortització Constant 

Import de l’operació 300.000,00 € 

Termini total de l’operació en ANYS (inclòs els anys de carència 
) 

10,00 

Carència en anys 0,00 

Periodicitat dels pagaments TRIMESTRAL 

Tipus fix/variable FIX 

Tipus d’operació/administració 
Altres operacions (EELL que compleixen condicions 
d’elegibilitat) 

Diferencial de l’operació 0,500% 

VIDA MITJA EN ANYS  5,125 

VIDA MITJA EN MESOS 61,500 

COST TOTAL MÀXIMO DE L’OPERACIÓ (TAE) 0,363% 

 
Interessos de demora 
 (Annex 3 apartat 7 de la Resolució de 4 de juliol de 2017) Interès de l'operació + 2% anual màxim 

Altres comissions 
Hauran d'estar incloses dins del Cost Total Màxim 
de l'operació 

 
INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ: Fedatari Públic Municipal 

 
SEGON. Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de vints dies 
hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol entitat financera pugui presentar la seva 
proposició. 
  
TERCER. Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
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 s’ha optat per demanar un interès de tipus fix, prioritzant 
mitjançant una clàusula de desempat a les banques ètiques. L’Ajuntament notificarà aquests acords a 
les banques ètiques per tal que puguin presentar ofertes, amb concurrència a la resta d’entitats 
bancàries. Conclou que hi ha una incertesa en els terminis per poder licitar el contracte atès que els 
tràmits administratius estan suspesos per l’estat d’alarma, però tant aviat com es pugui s’activarà.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta quines inversions finançarà aquest 
préstec i perquè es demana un préstec si hi ha romanent de tresoreria. 
 
L’Alcalde manifesta que les inversions són totes aquelles que estan previstes a l’annex d’inversions 
que es va aprovar amb el pressupost en el Ple d’octubre passat. Respecte a la qüestió de perquè no 
es finança amb el romanent de tresoreria la resposta és que moltes de les inversions previstes la llei 
no permet que es financin amb el romanent i per tant la via del préstec és la més adequada per poder 
fer aquest tipus d’inversions.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt manifesta que està en desacord en el fet de 
demanar préstecs als bancs però en aquest cas, agraeix que s’hagin introduït les referències a la 
banca ètica, tal com el seu grup va demanar, per això s’abstindrà.  
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda manifesta que el seu grup s’abstindrà en 
coherència amb el que ja va manifestar.  
 
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), 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
 
12.0.- Aprovar l'adjudicació del contracte de concessió de gestió, explotació i si s’escau la 
realització d’obra pública, de les pistes de pàdel municipals de Breda 
 
Antecedents 
En sessió plenària de 27 de gener de 2020 es va aprovar l'expedient de contractació de concessió de 
gestió, explotació i si s’escau la realització d’obra pública, de les pistes de pàdel municipals de Breda, 
mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, convocant la 
seva licitació, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i incorporar a 
l'expedient el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de concessió del servei.  
 
En data 26 de febrer, finalitzat el període de presentació d’ofertes s’havien registrat les entrades 
següents: 
 
Denominació social NIF Registre Entrada - dia 

Pau Royo Ventura 45547553D 24/02/2020 17:37:22 E2020000739 

BARCELONA SPORT MANAGEMENT S.L. B55145270 26/02/2020 23:00:33 E2020000774 

 
En data 2 de març, la Mesa de contractació acorda: 
 

1. Admetre a tots els licitadors atès que aporten el DEUC signats i consten inscrits en el RELI 
als efectes d’acreditar la seva capacitat i solvència.  
 

2. Procedir a l’obertura de les pliques de l’arxiu B (criteris la ponderació dels quals depèn d’un 
judici de valor) 
 

3. Considerar d’interès públic la proposta d’inversió presentada pel licitador Pau Royo Ventura i 
per tant li atorga els 2,645 punts. 

 
En data 3 de març, la Mesa de contractació acorda que valorades les dues ofertes presentades, la 
mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació el següent: 
 

1. Adjudicar a BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL, amb CIF B55145270, el Contracte de 
la concessió de serveis de gestió, explotació i obres, si s'escau, de les pistes de pàdel, per un 
termini de 5 anys (60 mesos). 



 

 

 
2. Condicionar l’adjudicació formal del contracte a la resposta als requeriments de la 

documentació següent: 
 
2.1 Acreditar documentalment, en el termini màxim de 3 dies hàbils, l’experiència en la 
gestió, esmentada en l’oferta presentada com a documentació quantificable de forma 
automàtica. Cal que s’hi inclogui: import, dates i el destinatari, públic o privat.  
 
Els serveis o els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent 
 
2.2 Aportar, en el termini màxim de 10 dies hàbils: 
 

a. Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, 
participants en el contracte. 
 

b. Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a 
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació 
acreditativa pertinent. 
 

c. Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar, si s’escau. 
 
 

d. Acreditar la constitució de la garantia de 2.000,00 euros. Aquesta garantia podrà 
prestar-se en alguna de les formes establertes en el PCAP. 
 

e. Acreditar estar al corrent de pagament des les obligacions contretes amb la Seguretat 
Social i l’Agència Tributària. 

 
3. Informar que la presentació de la documenatció sol·licitada és indispensable per a la 

formalització de contracte i en el cas de no rebre els documents esmentats s’entredrà que 
renuncien a l’adjudicació. En aquest cas se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 

 
En data 4 de març, amb registre E2020000874, Barcelona Sport Management SL va aportar 
l’acreditació de l’experiència en la gestió, esmentada en l’oferta presentada com a documentació 
quantificable de forma automàtica. 
 
En data 13 de març, amb registre E2020001002, Barcelona Sport Management SL va aportar la resta 
de documentació requerida juntament amb el comprovant de constitució de la garantia de 2.000,00€ 
exigida segons els PCAP. 
 
La documentació presentada per l’empresa s’adequa a la requerida per l’acta de la Mesa 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 sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL, amb CIF B55145270, el Contracte de 
la concessió de serveis de gestió, explotació i si s’escau obres, de les pistes de pàdel, per un termini 
de 5 anys (60 mesos). 
 
Per altra banda, a més de les obligacions establertes en els Plecs de clàusules que regulen el 
contracte, l’adjudicatari es compromet a l’assumpció total del manteniment correctiu, reposició i 
subministrament. 
 
Segon.- Fixar, com a data d’inici de la concessió, el primer dia hàbil, del següent mes, al de la 
finalització de la situació de l’Estat d’Alarma declarat per gestionar la crisi sanitària de la COVID-19, 
sempre hi quan les activitats esportives estiguin permeses. 
 
Tercer.- Establir el cànon de contractació de 1.000,00 euros anuals 
 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució, juntament amb el contacte a l’empresa adjudicatària del 
contracte. 
 
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Breda. 
 
Setè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquests 
acords. 
 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt manifesta que estan en contra de les 
concessions dels serveis i més en aquest cas que ha perdut el servei el gestor que era del poble. Es 
pregunta si no es va fer prou bé el Plec de condicions i com es varen valorar els criteris de valoració.  
 
L’Alcalde manifesta que com bé sap les licitacions es formulen en base a criteris objectius, i en aquest 
cas es prioritzava que el concessionari es comprometés a fer un manteniment integral, i per tant 
aquest criteri va fer decantar la valoració a favor de BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL 
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda manifesta que s’abstindrà perquè no han estat 
presents a la Mesa de contractació, i per altra banda, tal com ha apuntat el Sr. Reche, li sap greu que 
el servei passi a ser gestionat per una empresa de forana per davant d’una del poble. 
 
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), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit 
Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
13.0.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Breda al carrer Marcel·lí Trunas 
 
Antecedents 
En data 25 de març de 2020 s’ha presentat un Projecte de modificació puntual de les normes 
subsidiàries de Planejament de Breda redactat pel serveis tècnics de l’Ajuntament. 
 
Aquest projecte té per objecte delimitar un polígon d’actuació urbanística en l’àmbit del carrer 
Marcel·lí Trunas en la seva connexió amb al carrer Nou amb la finalitat de facilitar l’execució de 
l’obertura de l’últim tram de carrer que connecta amb el carrer Nou, tal com ho preveuen els plànols 
d’ordenació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda. 
 
Per aquest motiu es proposa la modificació de NNSS en aquest àmbit per tal de delimitar un polígon 
d’actuació urbanística que inclogui els propietaris afectats i beneficiats de l’actuació. 
 
Vist l’informe del secretari interí de l’Ajuntament en data 25 de març de 2020. 



 

 

 
Legislació aplicable 
Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
La Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.b) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica. 
L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
L'article 52.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques 
 
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 del projecte de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas.  
 
La concreta redacció que s’aprova inicialment és la que figura diligenciada al citat expedient 
administratiu.  
 
Segon.- Sotmetre la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic a un tràmit d’informació 
pública per un termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al 
Punt Diari i a través dels mitjans telemàtics a la pàgina web municipal. Durant aquest període quedarà 
l’expedient a disposició de qualsevol persona interessada que vulgui examinar-lo, i podrà presentar 
les al·legacions que estimi pertinents. 
 
Tercer.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes a les administracions i 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals deuen emetre-ho en 
el termini d’ un mes. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta si es poden fer modificacions de les 
Normes Subsidiàries quan s’està tramitant un POUM.  
 
L’Alcalde respon que efectivament es poden fer sempre que allò que es modifiqui no contradigui la 
filosofia del nou POUM, i per altra banda l’obertura del carrer ja està previst en el planejament actual i 
l’únic que es pretén és avançar els tràmits per tal que es pugui executar el més aviat millor. 
 
La Sra. Judit Cortada manifesta que s’abstindrà a l’espera de veure el projecte, malgrat que està 
d’acord d’acabar el tram del carrer Marcel·lí Trunas. 
 
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) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
 
14.0.- Aprovació inicial de Pla d'Usos i optimització museogràfica del conjunt de l’antic 
monestir de Sant Salvador de Breda i equipaments relacionats 
 
Antecedents 
El Pla d'Usos i optimització museogràfica del conjunt de l’antic monestir de Sant Salvador de Breda i 
equipaments relacionats, parteix de l’encàrrec de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb supervisió i coordinació del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic per la realització de l’estudi i el Pla d’Usos, així com l’estudi de la seva optimització 
museogràfica. 
 



 

 

Els edificis que considera aquest estudi són: 
 
1. Església de Sant Salvador de l’antic monestir de Breda. 
2. Vestigis de les galeries de l’antic claustre del monestir, pati i edificis ubicats a l’emplaçament de les 
seves ales est i sud. 
3. Antiga església de Santa Maria ocupada pel Museu Josep Aragay i per altres dependències 
municipals. 
4. Immobles situats a l’est del temple de Sant Salvador, entre la plaça del Convent i el carrer de 
Capellans. 
5. Els Forns Centre Cultural i d’Informació Turística del carrer de Sant Iscle 27. 
 
Aquest treball és la coordinació del Pla d’Usos realitzat per Isabel Rodon, arquitecta de Rodon 
Arquitectes i de l’Optimització Museogràfica realitzada per Marivi Gomis, museòloga de Lavert 
Projectes Culturals. Ha comptat amb la col·laboració de Jordi Pou, historiador i arqueòleg en la 
redacció de l’Estudi Històric. 
 
La realització d’aquest treball també ha estat possible gràcies al suport i la informació facilitada per 
l’Ajuntament de Breda, el Museu municipal Josep Aragay, Santi Prat, Jordi Goñi, així com la 
Parròquia de Santa Maria de Breda i la Diòcesi de Girona. 
 
El conjunt patrimonial de Sant Salvador va ser declarat al 1974 com a “Conjunto histórico artístico”, 
pel decret 3.600/1974 de 20 de desembre per la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
Segons la llei catalana del 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, el Conjunt Històric de Breda va ser 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) amb el decret del 20 de desembre de 1974 
amb nº de registre/catàleg 93-CH. Va ser publicat al BOE el 14 de gener de 1975 (R-I-53-0179). 
 
Al 4 d’octubre de 2012 i amb nº d’expedient 11/43506 la comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar 
el Pla Especial de Conservació i Millora del Nucli Històric de Breda promogut i tramès per l’ajuntament 
de Breda que el va aprovar en sessió de 30 de juliol de 2012. 
 
Atès el diferent grau de conservació i condicionament d’aquest conjunt patrimonial i equipaments 
relacionats, la seva actual falta d’articulació i insuficient presentació, la valoració d’enquibir uns usos 
que s’encarrega té per objecte, a partir de la diagnosi del seu estat actual, tant des del punt de vista 
material de conservació com conceptual de discurs, la formulació d’una proposta que els ordeni de 
nou de forma coherent i culturalment significativa, alhora que faci èmfasi en els punts forts propis i 
singulars de cada un d’ells, a més d’avaluar les operacions de restauració i agençament que cada un 
d’ells requereixi en funció de les necessitats pròpies de conservació i les de la planificació global del 
conjunt. 
 
Així doncs aquest estudi obeeix a la consecució d’uns objectius específics: 
 
- Posar en valor el caràcter patrimonial del conjunt com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 
- Restauració i recuperació del conjunt patrimonial. 
- Redefinir els diferents usos actuals dels edificis que conformen aquest conjunt segons una nova 
proposta, integrant-los dintre d’un relat històric-arquitectònic- patrimonial. 
- Crear d’aquest un verdader producte Turístic-Cultural que posicioni a la població de Breda com un 
pol turístic cultural atractiu, innovador i rellevant. 
- Posicionar al Monestir de Sant Salvador com un referent en la seva temàtica. 
Reivindicant el paper de Breda i de Sant Salvador en el context dels monestirs benedictins catalans 
anteriors a la reforma cistercenca. 
- Reivindicar la tradició terrissaire de Breda així com el paper singular que va tindre aquesta industria 
en el context de Catalunya. 
- Aproximar-nos a les adequacions formals de cada un dels recursos que integren aquest producte 
cultural. 
- Reubicar dintre d’aquets espais l’actual Museu Municipal Josep Aragay i deixar l’espai actual per 
tasques de l’administració pública de l’Ajuntament. 
 
A més a més, aquest Pla d’Usos incorpora algunes consideracions fetes pel Consell de Patrimoni 
Local de l’Ajuntament de Breda. 
 



 

 

Legislació aplicable 
Article 52.1.b) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques 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 inicialment el Pla d'Usos i optimització museogràfica del conjunt de l’antic monestir 
de Sant Salvador de Breda. 
 
Segon.- Sotmetre el Pla a informació pública pel període de 20 dies hàbils mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, a fi i efecte 
que qualsevol persona interessada pugui al·legar el que cregui convenient. En cas que no es 
presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés, sense perjudici 
que l’aprovació definitiva del projecte es faci pública en el BOP i en tauler d’anuncis de la corporació.  
 
Intervencions 
El regidor Sr. Andreu Pujol Mas presenta la proposta.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que un dels punts del document 
tracta sobre la reubicació del museu Josep Aragay al conjunt de l’antic monestir i pregunta si es farà 
aquest trasllat i que se’n farà de les actuals instal·lacions del museu, si es convertiran en oficines 
municipals.  
 
El Sr. Andreu Pujol respon que és una qüestió que cal acabar de definir, no és una proposta definitiva 
però si una bona idea atès que permetria alliberar l’espai que ocupa actualment el museu i fer-hi una 
sala noble que seria el lloc idoni per celebrar-hi els plens de l’Ajuntament atès que tindria accés des 
de la via pública sense barreres arquitectòniques i tindria unes prestacions que no té ara.  
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta quan es reunirà la Comissió Municipal 
de Patrimoni atès que fa més d’un any que no es convoca. 
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que amb el canvi de mandat no s’ha tornat a reunir i certament cal que 
es torni a reunir novament. 
 
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) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
En aquest punt, essent les 20:00 hores, el regidor Sr. Juan Antonio Marín demana suspendre cinc 
minuts el Ple per aplaudir en mostra de solidaritat a sanitaris i a totes aquelles persones que estan a 
primera fila de la pandèmia del COVID-19.  
 
L’Alcalde accepta la petició i suspèn el Ple cinc minuts. 
 
Tot seguit s’incorporen de nou tots els membres del Ple i es reprèn la sessió amb el tractament de la 
resta de punts de l’ordre del dia.  
 
 
15.0.- Aprovar la bonificació del 75% de l'ICIO de les llicències d'obres relacionades amb els 
desperfectes causats per les ventades i el temporal Gloria 
 
Antecedents 
Durant les ventades del mes d’octubre i desembre de 2019 i del temporal Gloria del passat 20, 21, 22 
i 23 de gener de 2020, es van produir molts desperfectes a molts habitatges del terme municipal de 
Breda. 
 
Aquests temporals, de caràcter extraordinari, han causat danys a propietats privades que en molts 
casos han afectat a elements estructurals com cobertes, façanes i murs que s’han hagut d’arranjar, 
independentment de la voluntat o conveniència de les persones afectades; per tant, en aquests casos 
de força major, l’Ajuntament ha considerat justificat que es tractin com obres susceptibles de ser 
beneficiaries de la bonificació prevista a l’article 6. a) de l’Ordenança Fiscal núm. 5 sobre Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres.  



 

 

 
En data 12 de febrer es va fer públic un Ban on s’anunciava que s’aplicaria un 75% de bonificació de 
la quota de l’impost de construccions, instal·lacions o obres, a favor de totes les obres acreditades 
que es portessin a terme fins els dia 15 de març en teulades, façanes, garatges subterranis o 
qualsevol altre obra relacionada amb aquests fenòmens meteorològics. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 25 de març de 2020 
 
Legislació aplicable 
Article 103.2.a) del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de mar,ç pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Hisendes locals 
Art. 6 a) de l’Ordenança Fiscal núm. 5 sobre Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Declarar d’especial interès i utilitat municipal per concórrer les circumstàncies detallades en 
la part expositiva dels presents acords les obres que tenen per objecte l’arranjament dels danys a 
propietats privades, produïts per les ventades del mes d’octubre i desembre de 2019 i del temporal 
Gloria del passat 20, 21, 22 i 23 de gener de 2020.  
 
Segon.- Concedir una bonificació del 75% de la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres a la llicències d’obres i comunicacions efectuades fins el dia 15 de març de 2020, que tenen 
per objecte l’arranjament dels danys produïts per les ventades del mes d’octubre i desembre de 2019 
i del temporal Gloria del passat 20, 21, 22 i 23 de gener de 2020; concretament les següents:  
 

Data Reg. Entrada Adreça Obra 

20/11/2019 E2019004277 Can Petrunas Reparació teulada 

28/11/2020 E2019004405 Cal Sastre Reconstrucció coberta 

26/01/2020 E2020000318 Sant Sebastià, 9 Arreglar coberta 

28/01/2020 E2020000342 Av. Mn. Pere. Ribot, 42 B Reparació desaigües garatge 

30/01/2020 E2020000386 Av. Mn. Pere Ribot, 42 A Reparació per inundacions al garatge 

04/02/2020 E2020000469 Pau Casals, 4 Sanejar parets semi-sotans 

11/02/2020 E2020000571 Àngel Guimerà. 7 B Coberta per evitar filtracions 

24/02/2020 E2020000733 Mas Rafaló Reparació coberta 

10/03/2020 E2020000964 Sant Josep, 7 Rehabilitació façana 

11/03/2020 E2020000977 Av. Mn. Pere Ribot, 46 Bx 2ª Reparació tanca 

 
Aplicar aquest benefici fiscal amb efectes retroactius a totes les obres que ja s’haguessin efectuat 
abans de la publicació del Ban. 
 
Tercer.- Notificar la següent resolució als interessats. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta si el percentatge del 75% és el màxim 
permès.  
 
L’Alcalde respon que la llei permet que l’ordenança fiscal contempli fins una bonificació del 95% però 
l’ordenança fiscal municipal l’estableix en un màxim del 75%, així que el 75% és el màxim que pot 
aplicar Breda; d’altra forma caldria abans modificar l’ordenança fiscal.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 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) 
 
 



 

 

16.0.- Aprovació inicial de la modificació 01/20 de la plantilla orgànica de personal la relació de 
llocs de treball de l'Ajuntament de Breda 
 
Antecedents 
El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 26 de novembre de 2019 va aprovar la plantilla orgànica de 
la Corporació per a l’any 2020, que compren tot el personal al servei de l’Ajuntament de Breda. 
 
La plantilla preveu actualment un plaça d’agent de la Guardia Municipal classificat amb la categoria 
de C2, complement de destí 14, que resta reservada al funcionari F. M.T. que properament accedirà a 
la jubilació. 
 
Per tant, en data 13 d’abril, aquesta plaça quedarà vacant i podrà ser objecte de provisió mitjançant 
els procediments de selecció de personal reglamentaris.  
 
No obstant, el Cap de la Guardia Municipal ha informat de la conveniència que totes les places 
d’agents de la Guardia Municipal tinguin la mateixa categoria d’AP-11.  
 
Per tant es proposa extingir la placa C2 i classificar una setena plaça de AP.  
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció.  
 
La proposta de modificació de la plantilla de personal no ha estat informada per la Mesa de 
Negociació col·lectiva, no obstant l’expedient es sotmetrà a consulta dels representants sindicals i a 
informació pública i audiència de tots els interessats.  
 
En data 30 de març de 2020 la proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal de 
l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
Articles 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Articles 69 i següents del RD Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 
Articles 25 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, per el que es regula el personal de les 
entitats locals. 
 
Per tot l'anterior, 
 
Proposo al Ple: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació 01/20 de la plantilla orgànica de personal de l’ajuntament de 
Breda, que té per objecte extingir la següent plaça de Guardia Municipal amb la categoria del subgrup 
C2: 
Places Núm. Places Grup/ 

subgrup 
CD Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

3.5 Vigilants / Guardia municipal         

3.5.2 Guardia municipal 1 C2 14   

 
I crear simultàniament una setena plaça de Guardia Municipal amb la categoria AP: 
Places Núm. 

Places 
Grup/ 
subgrup 

CD Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

3.5 Vigilants / Guardia municipal         

3.5.3 Guardia municipal 7 AP 11 4 

 
2. Aprovar una modificació puntual de la relació de llocs de treballs de l’Ajuntament de Breda, que té 
per objecte la creació del següent lloc de treball:  

 

LLOC DE TREBALL JORNADA 
 % 

GRUP / SUBGRUP COMPL. DESTÍ  ESTAT OCUPACIÓ/ 
SIST. PROVISIO 

GUARDIA MUNICIPAL 100 AP 11 Vacant. Concurs-
oposició 



 

 

Al lloc de treball se li assignen les següents retribucions: 
Complement específic mensual: 902,80 euros. 
Total salari brut anual: 24.348,24 euros.  
 
3. Exposar al públic l’expedient de modificació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball 
durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al 
DOGC i a l’E-tauler de l’Ajuntament, per tal que qui es consideri interessat pugui fer-hi les 
reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que cregui pertinents. 
 
4. Atorgar un tràmit d’audiència als representant sindicals de forma simultània al tràmit d’informació 
pública.  
 
5. Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni reclamacions durant 
el termini d'exposició pública.  
 
6. Notificar aquests acords a la Delegació del Govern de l’Estat a Girona, a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 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) 
 
17.0.- Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció: 
 
Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones 
 
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna 
tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones 
que conformen la nostra societat. 
 
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan 
presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una 
major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria 
de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% 
dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la bretxa salarial és una realitat que no es 
tanca i que hem d’abordar per eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones 
representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, 
continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, 
encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones. 
 
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i 
segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 
  
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa 
manera que ho fan els homes. Això implica que, també, és important replantejar els permisos de 
maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per 
implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. 
 
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat molt concreta 
i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació. Darrerament, s’ha fet 
evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través 
de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, eradicar-la. 
 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir 
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República 
Feminista de dones i homes lliures. 



 

 

 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC – Breda de proposa al Ple d’aquest Ajuntament 
l’aprovació dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Breda manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les 
dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus 
de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.  
 
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món 
i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.  
 
Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les 
polítiques fetes des del govern municipal.  
 
Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de 
l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i 
els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en 
compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial 
Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i 
oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral. 
 
Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que 
facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones 
als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que 
permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que 
redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen 
soles. 
 
Setè.- Valorar la possibilitat declarar Breda com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg per a la 
construcció de ciutats feministes. 
 
Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, 
als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats 
municipalistes. 
 
Intervencions 
La regidora Sra. Núria Marés presenta la proposta i llegeix integrament el text de la moció.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que hi votarà a favor perquè està 
d’acord amb el sentit general de la moció malgrat no compartir algun punt.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
18.0.- Assumptes urgents. No s’escau.  
 
19.0.- Precs i preguntes. 
 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores. 
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta perquè el servei de Correus s’ha 
desplaçat a Riells durant aquests dies de Setmana Santa, i també demana informació sobre l’estat del 
col·lector del carrer Josep Aragay. 
 
El regidor Sr. Andreu Pujol respon a la qüestió de Correus dient que l’Ajuntament ha rebut 
explicacions contradictòries per part del responsables de Correus, primer varen dir que l’oficina de 
Breda es mantindria oberta els dilluns, dimecres i divendres i més tard varen dir que el servei es 
traslladava a Riells i que els dijous es faria el servei a Breda pels que tenen un apartat de correus. No 



 

 

obstant estem en un moment que els plans canvien constantment i per tant només podem donar 
aquesta última informació que ens han transmès els serveis de Correus de Santa Coloma de Farners.  
 
En aquest punt intervé la Regidora Sra. Núria Marés explicant que el motiu de tancar l’oficina de 
Breda és que el personal al seu servei és vulnerable,o bé perquè té més de 60 anys o perquè té 
alguna patologia associada de risc, i no han trobat personal que el pugui substituir. Per això han 
decidit traslladar temporalment el servei a Riells on paradoxalment a l’oficina tenen menys mitjans 
que a Breda perquè no tenen ni ordinador ni bàscula per pesar les cartes, però en tot cas reben i 
lliuren el correu.  
 
Tot seguit el regidor Sr. Josep Amargant respon a la qüestió del col·lector del carrer Josep Aragay 
explicant que s’han fet varies visites sobre el terreny amb els tècnics municipals i amb persones que 
entenen en matèria de recs, i han plantejat alguna opció que passa per recuperar el rec que ja hi 
havia i desviar-lo cap a la carretera i després cap a la riera, però sembla que no acaba de ser factible 
per tema de desnivells, i per tant ha quedat parat per acabar de concretar els costos i decidir la 
solució final. En qualsevol cas es farà per urgència i es canviarà el tub que recull l’aigua que baixa 
dels horts, que ara és de 25 cm per un de 40.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de la CUP-Amunt pregunta com està el tema del contracte de 
servei de neteja de les instal·lacions municipals, i també pregunta quin protocol es segueix per 
sancionar en matèria de recollida d’animals, atès que ha rebut una queixa d’una persona que ha rebut 
una multa de 200 euros. 
 
L’Alcalde respon que el contracte de neteja va sortir a licitació pública i va quedar desert per manca 
de presentació d’ofertes. Sembla ser que es tracta d’un problema econòmica o d’ajustament del 
còmput d’hores totals de servei. En aquests moments s’estan estudiant les solucions per 
redimensionar el servei. Un cop s’hagi decidit, es tornarà a treure a licitació.  
 
El regidor Sr. Amargant respon la consulta de la recollida d’animals dient que els Guàrdies Municipals 
avisen a la brigada quan localitzen un gos abandonat per tal que el vagin a buscar i una vegada 
capturat miren si té xip i poden localitzar el seu propietari. Si el propietari el ve a buscar en el mateix 
moment el cost del servei és de 20 euros, però té associada una sanció per no evitar la fuga de 
l’animal que efectivament està quantificada per l’ordenança municipal en 200 euros de multa.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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