ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 1 DE JUNY DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 1 de juny de 2020
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 21:50 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde
Núria Marès de las Heras, Regidora
Rosa Prat Sala, Regidora
Samuel Torres Torrent, Regidor
Elisabet Vilamala Soler, Regidora
Judit Cortada Esteve, Regidora
Aleix Reche Martí, Regidor
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor

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

– assistència telemàtica
– assistència telemàtica
– assistència telemàtica
– assistència telemàtica

Amb veu i sense vot:
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí
Desenvolupament de la sessió
Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de les limitacions imposades per l’Estat d’alarma
que recomanen no posar en risc la salut de les persones, es procedeix a realitzar la sessió per
mitjans electrònics, concretament telemàtiques a través de l'aplicació Zoom.
El secretari-interventor interí que dona fe de la sessió comprova la voluntat dels membres del plenari
de celebrar el Ple mitjançant aquest sistema, i comprova l’efectiva connexió i interactivitat dels
membres que assisteixen de forma telemàtica.
Una vegada comprovada l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser iniciada es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació de l’acta anterior
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en data 6
d’abril 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.
2.0.- Donar compte de les resolucions adoptades, per la Junta de Govern Local, des de l'última
sessió ordinària
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al
Ple de les resolucions que s’han adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades:
EXPEDIENT
1046-000010-2020
1046-000011-2020
1046-000012-2020
1046-000013-2020
1046-000014-2020
1046-000015-2020
1046-000016-2020

CONCEPTE
JUNTA DE GOVERN JGL2020000010
JUNTA DE GOVERN JGL2020000011
JUNTA DE GOVERN JGL2020000012
JUNTA DE GOVERN JGL2020000013
JUNTA DE GOVERN JGL2020000014
JUNTA DE GOVERN JGL2020000015
JUNTA DE GOVERN JGL2020000016

DATA
16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
14/04/2020
20/04/2020
27/04/2020

1046-000017-2020
1046-000018-2020
1046-000019-2020

JUNTA DE GOVERN JGL2020000017
JUNTA DE GOVERN JGL2020000018
JUNTA DE GOVERN JGL2020000019

04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020

Resultat: El Ple se’n dona per assabentat.
3.0.- 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 30 de març i el 29 de
maig de 2020:
Nº de Decret

Nº Expedient

Data

2020DECR000278

2836-000001-2020

30/03/2020

2020DECR000279

2403-000003-2020

31/03/2020

2020DECR000280

1619-000005-2019

31/03/2020

2020DECR000281
2020DECR000282
2020DECR000283
2020DECR000284
2020DECR000285
2020DECR000286
2020DECR000287

1677-000007-2020
1677-000007-2020
2410-000016-2020
2410-000019-2020
1627-000001-2020
2758-000002-2020
2410-000018-2020

31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

2020DECR000288

2836-000001-2020

31/03/2020

2020DECR000289

2410-000022-2020

01/04/2020

2020DECR000290

2226-000001-2020

01/04/2020

2020DECR000291
2020DECR000292
2020DECR000293
2020DECR000294
2020DECR000295
2020DECR000296
2020DECR000297
2020DECR000298
2020DECR000299
2020DECR000300
2020DECR000301
2020DECR000302
2020DECR000303
2020DECR000304
2020DECR000305
2020DECR000306

1677-000007-2020
1677-000007-2020
2410-000020-2020
2410-000024-2020
1032-000002-2020
1046-000013-2020
2410-000004-2020
2436-000002-2018
2410-000041-2019
2410-000042-2019
1639-000001-2020
3043-000002-2019
1639-000001-2020
1376-000011-2020
2836-000001-2020
2436-000005-2020

01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
06/04/2020
06/04/2020

2020DECR000307

1403-000031-2020

06/04/2020

2020DECR000308
2020DECR000309
2020DECR000310

2436-000001-2020
2436-000006-2020
3043-000002-2020

07/04/2020
07/04/2020
07/04/2020

2020DECR000311

1403-000028-2020

07/04/2020

2020DECR000312

1403-000029-2020

07/04/2020

2020DECR000313

2664-000093-2020

07/04/2020

2020DECR000314

1025-000003-2020

07/04/2020

2020DECR000315
2020DECR000316
2020DECR000317
2020DECR000318
2020DECR000319
2020DECR000320
2020DECR000321
2020DECR000322
2020DECR000323

2410-000006-2020
2410-000011-2020
2436-000025-2019
1046-000014-2020
2410-000007-2020
2410-000014-2020
2410-000015-2020
2410-000023-2020
2410-000021-2020

07/04/2020
07/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020

Títol
DECRET INSTRUCCIONS SOBRE SERVEIS MUNICIPALS I
SUSPENSIO DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS.
DEC TRAMESA CERTIFICAT 31032020
Aprovació liquidació de gener i febrer del 2020 del servei de Gestió
tributària i cadastral del Consell comarcal de la Selva
Aprovació de les factures fase O
Aprovació de les factures fase A-D-O
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 31032020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 31032020
Incorporació de romanents
Suspensió dels actes culturals i festius per incidència del COVID 19
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 31032020
Modificació del 2020DECR000278 d¿Instruccions sobre els serveis
municipals afectats pel COVID 19 i suspensió de contractes
administratius no essencials
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 01042020
Aprovació baixes de gener i febrer del servei de Gestió tributària i
cadastral del Consell comarcal de la Selva
Aprovació de les factures fase O
Aprovació de les factures fase A-D-O
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 01042020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 01042020
DEC ORDRE DEL DIA 01042020
DEC ORDRE DEL DIA 01042020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 01042020
DEC INCOAR CADUCITAT LLICENCIA 02042020
DEC INCOAR DESESTIMENT COMUNICACIO 02042020
DEC INCOAR DESESTIMENT COMUNICACIO 02042020
Incoar expedient pla disposició de Tresoreria pel 2020
DEC DESESTIMENT DEFINITIU 02042020
Aprovar el Pla de Tresoreria i el Pla de disposició de Fons pel 2019
DEC ADHESIO SERVEI VIDEOCONFERENCIA 03042020
INSTRUCCIONS SERVEIS MUSEU ARAGAY
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 06042020
Resolució d'un contracte administratiu de serveis d¿organització i gestió
de les parades i les activitats de la Fira del Monestir
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 07042020
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 07042020
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 07042020
DEC
RESOLUCIO
CONTRACTE
ADMINISTRATIU
WASA
CORPORATION 07042020
DEC RESOLUCIO CONTRACTE ADMINISTRATIU ACT INFANTIL
07042020
DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS PER INSCRIPCIO INDEGUDA
07042020
Reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern
del mes de març de 2020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 07042020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 26032020
DEC NOVA LIQUIDACIO COMUNICACIO URBANISTICA 07042020
DEC ORDRE DEL DIA 08042020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 08042020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 08042020
DEC LLICENCIA URBANISTICA 08042020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 08042020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 08042020

2020DECR000324

2836-000001-2020

09/04/2020

2020DECR000325
2020DECR000326
2020DECR000327
2020DECR000328
2020DECR000329
2020DECR000330
2020DECR000331
2020DECR000332
2020DECR000333
2020DECR000334
2020DECR000335
2020DECR000336
2020DECR000337
2020DECR000338
2020DECR000339
2020DECR000340
2020DECR000341
2020DECR000342
2020DECR000343
2020DECR000344
2020DECR000345
2020DECR000346

1677-000006-2020
1470-000002-2020
1446-000001-2020
2313-000004-2020
1403-000027-2020
3025-000004-2020
2334-000031-2020
1046-000015-2020
1517-000002-2020
2255-000002-2020
1403-000019-2020
1507-000002-2020
1431-000025-2020
1677-000009-2020
1677-000009-2020
1741-000003-2020
2067-000004-2020
2575-000003-2020
1470-000001-2020
1046-000016-2020
1512-000004-2020
2005-000004-2020

09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
24/04/2020

2020DECR000347

1639-000002-2020

24/04/2020

2020DECR000348
2020DECR000349
2020DECR000350
2020DECR000351
2020DECR000352

1677-000007-2020
2436-000020-2018
1470-000004-2020
2443-000002-2020
1512-000004-2020

24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
27/04/2020

2020DECR000353

1363-000004-2019

27/04/2020

2020DECR000354

1431-000026-2020

28/04/2020

2020DECR000355

1363-000004-2019

28/04/2020

2020DECR000356

1025-000004-2020

28/04/2020

2020DECR000357
2020DECR000358
2020DECR000359
2020DECR000360
2020DECR000361
2020DECR000362
2020DECR000363
2020DECR000364
2020DECR000365

1431-000027-2020
2442-000007-2019
1677-000011-2020
1046-000017-2020
1431-000030-2020
1677-000010-2020
1677-000010-2020
2334-000033-2020
1431-000032-2020

28/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
04/05/2020
05/05/2020

2020DECR000366

2240-000016-2020

06/05/2020

2020DECR000367
2020DECR000368
2020DECR000369
2020DECR000370
2020DECR000371

2410-000020-2020
1046-000018-2020
1523-000003-2020
2349-000006-2020
2410-000041-2019

06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
07/05/2020
07/05/2020

2020DECR000372

1677-000009-2020

07/05/2020

2020DECR000373

3043-000019-2019

07/05/2020

2020DECR000374

2836-000001-2020

08/05/2020

2020DECR000375
2020DECR000376

1431-000034-2020
1599-000046-2020

08/05/2020
08/05/2020

2020DECR000377

1447-000001-2020

08/05/2020

2020DECR000378
2020DECR000379
2020DECR000380
2020DECR000381
2020DECR000382
2020DECR000383
2020DECR000384
2020DECR000385
2020DECR000386
2020DECR000387
2020DECR000388

1523-000004-2020
1523-000005-2020
2544-000003-2020
1523-000006-2020
2575-000003-2020
2454-000001-2020
1046-000019-2020
2664-000306-2019
2410-000025-2020
2334-000034-2020
1484-000006-2020

11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
18/05/2020

2020DECR000389

1366-000001-2020

18/05/2020

Reincorporació al servei de part de treballadors no essencials de la
corporació
Pagament de les factures de finals de febrer
DECR FINALITZACIO CONTRACTE TREBALL
Aprovar contractació assegurança edificis municipals
DEC TRAMESA CERTIFICAT 14042020
Rectificació error material import contracte
Aprovar permís de maternitat
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 15042020
DEC ORDRE DEL DIA 14042020
Declaració trimestral IRPF 1r trimestre
Pagament anuncis al BOP
DECRET RESOLUCIO CONTRACTE
Bestreta personal laboral
Contractació de subministraments
Aprovació de les factures fase O
Aprovació de les factures fase A-D-O
Aprovar retorn fiança compostador
Aprovar devolució ingressos indeguts per bonificació llicències d'obres
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 21042020
Finalitzar contracte educadora de l'Escola Bressol
DEC ORDRE DEL DIA 22042020
Aprovar desplaçaments treballadors
Aprovar rebuts de lescola bressol del mes de març del 2020
Aprovar la liquidació dinspecció d'IAE,del mes de desembre, dels
serveis de recaptació de XALOC
Aprovar pagament de factures
DEC RETORN AVAL OBRES 24042020
Contractació personal per l'Escola Bressol
DEC REQUERIMENT CONTROL ACTIVITAT 24042020
Aprovació de les nòmines i liquidacions del mes d'abril
ACCEPTAR LA INDEMNITZACIÓ DE RM PELS DANYS A LA
BIBLIOTECA L'OCTUBRE DEL 2019
Compra de material sanitari
ACCEPTAR LA INDEMNITZACIÓ DE RM PELS DANYS A L'ESCOLA
MONTSENY PER ROBATORI L'OCTUBRE DEL 2019
Reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern
del mes d'abril de 2020
Compra de caixes de cartró
DEC ORDRE EXECUCIO OBRES 29042020
Aprovació de les factures
DEC ORDRE DEL DIA 29042020
Contractar subministrament d'una tablet per educació
Aprovació de les factures fase ¿O¿
Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA OBRES 30042020
Compra de pantalles protectores per la Biblioteca i l'Espai Jove
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció destinada a minorar les despeses
de funcionament de les llars d¿infants pel curs 2018-2019
DEC RECTIFICAR ERROR MATERIAL 06052020
DEC ORDRE DEL DIA 06052020
Reconeixement d¿un nou trienni a favor de Manuel Herrero Herrero
DEC PARTICIPACIO 50% DRETS DEL GUAL 426 07052020
DEC DESESTIMENT DEFINITIU 07052020
Pagament factures finals de març i factures aprovades per Junta de
Govern
DEC ACCEPTAR AVAL 06052020
Mesures que cal adoptar pel desenvolupament del Pla per la transició
cap a una nova normalitat
Compra de guants d'un sol us
Cessió de material municipal per a la formació online
Aprovar actualització dades préstec a llarg termini per finançar part de
les inversions del 2020
Aprovació trienni treballador AGL
Aprovació d'un trienni
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 11052020
Aprovar trienni treballador
DEC CANVI TITULARITAT ACTIVITAT 12052020
DEC RESTABLIMENT LEGALITAT URBANISTICA 12052020
DEC ORDRE DEL DIA 13052020
DEC BAIXA OFICI PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 15052020
DEC COMUNICACIO URBANISTICA 12052020
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA OBRES 15052020
Aprovar despeses de desplaçaments
Iniciar l'expedient de revocació de l'acord d'aprovació d'una pròrroga
d'un contracte de serveis

2020DECR000390
2020DECR000391
2020DECR000392

1497-000002-2020
1431-000036-2020
2769-000001-2020

18/05/2020
19/05/2020
19/05/2020

2020DECR000393

2005-000005-2020

19/05/2020

2020DECR000394
2020DECR000395

1677-000012-2020
1677-000012-2020

19/05/2020
19/05/2020

2020DECR000396

2226-000002-2020

19/05/2020

2020DECR000397
2020DECR000398
2020DECR000399
2020DECR000400
2020DECR000401
2020DECR000402
2020DECR000403
2020DECR000404

1677-000012-2020
1052-000003-2020
1468-000001-2020
1046-000020-2020
3043-000003-2020
2334-000034-2020
2622-000002-2020
1677-000010-2020

20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
22/05/2020
22/05/2020

2020DECR000405

2126-000006-2020

25/05/2020

2020DECR000406

2463-000002-2020

25/05/2020

2020DECR000407
2020DECR000408

1512-000005-2020
2442-000003-2020

25/05/2020
26/05/2020

2020DECR000409

1604-000003-2020

26/05/2020

2020DECR000410

1046-000021-2020

27/05/2020

2020DECR000411

1025-000005-2020

27/05/2020

2020DECR000412
2020DECR000413

2544-000003-2020
1032-000003-2020

27/05/2020
27/05/2020

2020DECR000414

2860-000008-2020

28/05/2020

2020DECR000415
2020DECR000416
2020DECR000417
2020DECR000418
2020DECR000419
2020DECR000420

1657-000011-2020
1775-000019-2020
1657-000011-2020
1677-000018-2020
2454-000003-2020
1658-000004-2020

28/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020

2020DECR000421

2244-000019-2020

29/05/2020

2020DECR000422

1677-000016-2020

29/05/2020

Aprovar canvi d'horari de la Biblioteca Municipal
Compra de termòmetres
DEC 392 REQUERINT INFORMACIO 19052020
Aprovació dels càrrecs del març i abril del 2020 del servei de Gestió
tributària i cadastral del Consell comarcal de la Selva
Aprovació de les factures fase O
Aprovació de les factures fase A-D-O
Aprovació baixes de març del servei de Gestió tributària i cadastral del
Consell comarcal de la Selva
Aprovació de les factures fase ¿O¿
DEC ORDRE DEL DIA 19052020
DECRET AUTORITZACIO COMISSIO SERVEIS SECRETARIA
DEC ORDRE DEL DIA 20052020
DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 21052020
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA 21052020
Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat municipal
Pagament factures d'abril i aprovades per Junta de Govern
Aprovació liquidació de març i abril del servei de Gestió tributària i
cadastral del Consell comarcal de la Selva
DEC APROVAR MANIFEST CREACIO AGENCIA CATALANA DE LA
NATURA 25052020
Aprovació nòmines de maig
DEC DEIXAR SENSE EFECTE ORDRE EXECUCIO 26052020
DEC RECLAMACIO PATRIMONIAL DANYS OFICINES MUNICIPALS
26052020
DEC ORDRE DEL DIA 27052020
Reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern
del mes de maig de 2020
DEC ATORGAR LLICENCIA ACTIVITAT 27052020
DEC ORDRE DEL DIA 27052020
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS
28052020
Pagament factura UE Breda
DEC BAIXA GUAL 22 ST FRANCESC 9 29052020
Ordenació de pagament UE Breda
Pagaments factures dels tècnics
DEC INCOACIO ESPEDIENT DISCIPLINA 29052020
Entrega a compte bestreta Guàrdia Municipal
Concedir una bestreta de la subvenció per aquest 2020 al Club Patí
Breda
Aprovació de les factures fase O

Resultat: El Ple se’n dona per assabentat.
4.0.- Ratificar resolucions adoptades, per l’Alcaldia, des de l'última sessió ordinària
L’Alcaldia sotmet a ratificació els següents acords:
4.1.- Ratificar decret 2020DECR000377 - Aprovar actualització dades préstec a llarg termini per
finançar part de les inversions del 2020
DECRET
Actualització dades operació de préstec pel finançament de part de les inversions del 2020
Exp. X2020000048
Antecedents
En data 6 d´abril de 2020 el Ple de la Corporació va 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.
El procediment de licitació va quedar suspès en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’esta d’alarma pel COVID19, i d’acord amb el RDL 8/2020, de 17 de març.
En data 7 de maig ha entrat en vigor la disposició addicional vuitena del RDL17/2020, de 5 de maig
per la qual s’aprova l’aixecament de la suspensió general imposada a les licitacions públiques, i per
tant, a partir d’aquesta data esdevé possible iniciar la publicació del procediment de licitació.
No obstant, a partir de l’anunci d’informació prèvia que l’Ajuntament va publicar en el perfil del
contractant, s’ha constat la dificultat de moltes entitats financeres d’oferir un tipus fix, fet que podria
portar com a conseqüència que el procediment quedés desert per manca de propostes ajustades als
requeriments del PCAP. Es per això que es proposa acceptar les proposicions de tipus d’interès
variable.
Per altra banda, la demora en l’inici del procediment de licitació ha comportat la necessitat
d’actualitzar les condicions dels criteris de prudència financera en data d’avui.

A fi de facilitar la presentació d’ofertes es proposa que es modifiquin les condicions del préstec que
consten a la clàusula primera, sisena i setena del Plec de Clàusules (tipus d’interès fix o variable) i
s’admetin i valorin totes aquelles propostes que s’ajustin i compleixin el principi de prudència
financera, segons el càlcul del dia 6 de maig de 2020.
La modificació de les condicions i el càlcul del cost màxim de l’operació, tant en tipus d’interès fix,
com en variable, es realitza per Resolució de l’Alcaldia, donada la urgència de la tramitació,
condicionant la validesa i eficàcia dels acords a la posterior convalidació per part del Ple de la
Corporació.
El procediment de contractació s’haurà de realitzar prèvia publicitat al perfil del contractant i d’acord
amb el que preveuen els articles 166 i següents de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
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.
En virtut de l’anterior, RESOLC:
Primer. Aprovar el nou càlcul segons les condicions de Prudència financera, per la concertació d’un
préstec a llarg termini de 300.000 euros, pel finançament de part de les inversions a realitzar el 2020
Tipus operació
Sistema d’ amortització
Import de l’operació
Termini total de l’operació en ANYS (inclòs els anys de carència )
Carència en anys
Periodicitat dels pagaments
Tipus fix/variable
Tipus de referència (Eur3m a data 06/05/2020)

Llarg termini
Constant
300.000,00 €
10,00
0,00
TRIMESTRAL
FIX / VARIABLE
-0,266%
Altres
operacions
(EELL
que
compleixen condicions d’elegibilitat)
0,500%
5,125
61,500
0,689%
0,819%

Tipus d’operació/administració
Diferencial de l’operació
VIDA MITJA EN ANYS
VIDA MITJA EN MESOS
COST TOTAL MÀXIM DE L’OPERACIÓ (TIPUS FIX)
COST TOTAL MÀXIM DE L’OPERACIÓ (TIPUS VARIABLE)
Estimació tipus interès total
Eur3m a data 06/05/2020

VARIABLE
-0,266%

FIX

Diferencial per tipus d’operació/entitat
Dif. màx sobre Eur3m
Dif. Addicional per Vida Mitja > 10 anys
Cost Total Màxim

0,500%
0,585%
0,000%
0,819%

0,500%
0,189%
0,000%
0,689%

Segon. Modificar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el sentit de incloure a les
clàusules primera, sisena i setena, a més del tipus d’interès fix també el tipus variable, donant prioritat
a les propostes de tipus fix, pel que fa a les condicions de l’operació de préstec, requerint únicament
que les propostes s’ajustin i compleixin amb el principi de prudència financera.
Tercer. L’Ajuntament concertarà de forma motivada la proposta que més s’acosti a les condicions
inicials del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el sentit que prioritzarà aquelles
propostes que ofereixin les condicions d’interès fix per sobre del variable, la durada de 10 anys sense
carència, i amortitzacions constants.
Quart. Publicar en el Perfil de contractant, per tal que qualsevol entitat financera pugui presentar la
seva proposta.
Cinquè. Convalidar aquest acord en el proper Ple que es porti a terme.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta si el préstec servirà per finançar les
inversions del pressupost i si hi ha cap canvi respecte a les previsions inicials.
L’Alcalde respon que efectivament es destinarà a finançar les inversions i que no es preveu cap canvi.
Conclou recordant que al final del Ple, en els punts d’urgència, es proposarà l’adjudicació del
contracte de préstec.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per 8 vots a
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler), i 3 abstencions
(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña)
4.2.- Ratificar decret 2020DECR000406 - Ratificar decret 2020DECR000406 - Aprovar manifest
creació Agència catalana de la natura
Decret d'Alcaldia
Exp. Núm. 2463-000002-2020
Antecedents de fet
Vist el següent manifest de data 23 de maig de 2020 sobre la proposició de Llei per a la creació de
l’Agència Catalana de la Natura i la Biodiversitat que diu literalment:
Manifest del Montseny i Les Guilleries respecte a la proposició de llei de la creació de
l’Agència Catalana de la Natura
Reunits a Arbúcies un grup d’alcaldes dels municipis del Montseny i Les Guilleries, el dissabte 23 de
maig de 2020, per analitzar i debatre el contingut de la proposició de Llei per a la creació de l’Agència
Catalana de la Natura, manifestem que:
Primer. Vist el contingut d’aquesta Proposició de Llei, els alcaldes del Montseny i Les Guilleries com a
representants de les corporacions locals de municipis d’àmbit rural, volem posar de manifest que una
Proposició de Llei com aquesta, que pretén la creació d’una Agència que s’ha de subrogar en la
titularitat dels drets i les obligacions del departament del Govern de la Generalitat competent en
matèria de medi ambient en l’àmbit de competències que aquesta assumeix, segons la seva
Disposició Addicional Primera, no hauria de ser aprovada quan, ni en la seva gènesi inicial, ni en la
seva posterior tramitació parlamentària, s’ha demanat l’opinió de cap municipi del nostre àmbit
territorial.
Segon. Tampoc s’ha demanat, ni s’ha tingut en compte, quins són els interessos i les aspiracions pel
que fa el medi ambient del Montseny i Les Guilleries des del món municipal, ni els de la resta de
comarques del territori, ni cap president d’aquests ens locals ha sigut cridat a comparèixer en seu

parlamentària per manifestar el punt de vista dels municipis que es veuran més afectats per l’actuació
de la nova Agència que es pretén crear.
Tercer. A banda dels ens locals als quals representem, tampoc s’ha consultat ni instat a participar la
resta d’actors i sectors del territori afectats per la creació de la nova agència (agricultors, silvicultors,
ramaders, ambientalistes, industrials, empresaris turístics, pescadors, caçadors, ...). Ha estat en el
moment que la proposició de llei està a punt d’entrar a votació al Ple del Parlament quan les entitats
locals i la ciutadania se n’ha començat a assabentar. Creiem doncs, que qui impulsa la llei, la Direcció
General de Polítiques Ambientals, no han tingut en compte qui viu, treballa i es desenvolupa en el
mateix territori i que, per tant, desqualifica el procés i el mateix contingut de la llei.
Quart. La gestió del medi natural és certament complexa per la gran quantitat de variables que cal
tenir en compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, la producció de béns i serveis, l’ús social
del bosc, la regulació del cicle de l’aigua, la producció d’energia i de productes locals, la lluita contra
el canvi climàtic, la prevenció dels incendis forestals, etc.. Aquesta gran complexitat, requereix d’una
visió i acció integradora i no parcial, amb gran capacitat de coordinació i de consens. Les polítiques
“parcials” no fan res més que agreujar els problemes reals del territori, augmentant el desequilibri
territorial, afavorint el despoblament i dificultant el desenvolupament local i rural.
Cinquè. No serà eficaç la gestió del medi si en la composició i la direcció dels òrgans administratius
que la tenen encomanada, no hi participen de forma important els ens locals afectats, cosa que no
s’aconsegueix en absolut en la Proposició de Llei que només preveu la participació testimonial en un
Consell de Direcció de dinou membres, de dos representants de les administracions locals
competents i d’un representant de les administracions locals supramunicipals.
Sisè. També cal remarcar la inoportunitat del moment en el qual es planteja l’aprovació d’aquesta Llei,
en una situació d’emergència sanitària pel COVID-19 i amb les restriccions que suposa l’estat
d’alarma declarat.
Per tot l’exposat, els representants dels ens locals ubicats dins massissos del Montseny i Les
Guilleries signants del present manifest,
DEMANEM
Primer. Que s’ajorni l’aprovació d’aquesta Proposició de Llei fins que no sigui consensuada amb els
ens locals i els propietaris de terrenys afectats.
Segon. Que no s’incrementi la burocratització de la gestió mediambiental en el nostre país, amb
l’increment de despesa que això suposa, sinó que se simplifiqui, començant per unificar en un sol
departament les competències relatives al medi ambient, al medi natural i al món rural.
Tercer. Que es garanteixi una representativitat adequada, no inferior al 50% del món local, dels
propietaris forestals i de la resta d'actors implicats activament en el bé del territori i esmentats
anteriorment, en els òrgans rectors dels espais naturals i en la direcció de la resta d’organismes
mediambientals ja existents.
Quart. Que s’augmenti de forma important les dotacions econòmiques destinades en el pressupost de
la Generalitat de Catalunya a la gestió dels boscos i dels espais naturals.
Arbúcies, 23 de maig de 2020
Legislació aplicable
Article 1.1.k) de la Llei 71985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Resolc,
Primer.- Adherir-se al manifest del Montseny i Les Guilleries respecte a la proposició de llei de la
creació de l’Agència Catalana de la Natura i la Biodiversitat.
Segon.- Ratificar aquest acord al pròxim Ple.

Tercer.- Notificar la present resolució a tots els interessats als efectes oportuns.
Intervencions
El regidor Samuel Torres presenta la proposta.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda demana saber quants alcaldes han signat o es
sobreentén que han estat tots els alcaldes que composen la mancomunitat del Baix Montseny?
L’Alcalde respon que “la iniciativa va sortir d’una reunió celebrada a Arbúcies, el dissabte de la
setmana passada, on Breda no se’ns va convocar perquè el terme municipal no disposa pràcticament
de terrenys dins el Parc Natural del Montseny, però cal dir que el mateix dissabte se’ns va fer arribar
aquest manifest. No li sabria dir quins són els ajuntaments que han signat, però segurament hi ha
Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Montseny, Fogars, l’associació de propietaris del Montseny també hi
són a darrera; .. però m’agradaria destacar que no és un no a la creació de l’Agència, és un no a ferho de manera unilateral sense haver parlat amb el territori i amb una demanda de més representació
dins de l’Agència. La setmana passada a través del Consell Comarcal de la Selva es va fer una
reunió telemàtica amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca i l’honorable conseller de Territori
Damià Calvet i se’ns va explicar què és l’Agència de la Natura, atès que s’havien aixecat suspicàcies
pel fet que cal que recordar que aquest mateix manifest ja s’ha aprovat en Pallars Jussà, a la
Noguera i a altres territoris... no obstant hem de distingir el que estem fent, atès que és un manifest
per posar de relleu que les formes haguessin pogut ser millorables. També se’ns va explicar que
l’Agència vindrà a substituir una Direcció general del Departament i per tant no es tracta de fer noves
estructures administratives sinó que un eliminarà l’altra. Per tant, nosaltres només donem suport a
un manifest que demana simplement una major representació del món local i dels propietaris
forestals, una major inversió en el territori i menys burocratització”.
La regidora Judit Cortada manifesta que “ens sorprèn que es presenti ara aquest manifest quan la
proposta de crear l’Agència es va aprovar conjuntament per quatre grups al Parlament de Catalunya,
ja a l’estiu de l’any 2019, en sessió parlamentaria varen comparèixer molts representants de la
propietat forestal, tant pública com privada, entitats municipalistes com l’ACM i la FMC, .... demanar
més representativitat del territori hi estem d’acord, destinar-hi més recursos també, és més, amb
l’Agència es preveu dotar d’un major pressupost .... per tant no sabem exactament què es pretén. I
tal com ha comentat, es tracta de substituir una Direcció general per crear una Agència que sigui més
propera. En línees generals creiem que la proposta de crear l’Agència és positiva i en qualsevol cas
la reivindicació de tenir més representativitat sempre es podrà demanar un cop creada.”
El regidor Samuel Torres manifesta que la funció de l’Agència ja es veu en bon ulls però volem evitar
que no acabi essent com una segona Agència Catalana de l’Aigua, que no cuidi de la seva gestió de
les rieres i es mostri tant llunyana de les necessitats del territori; volem que sigui més propera i
formada per gent del país, atès que quants més ulls de gent del territori millor.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que el punt de l’ordre del dia del Ple
porta a confusió, atès que diu literalment aprovar el manifest de creació de l’Agència Catalana de la
Natura, i per tant sembla que es porti a aprovació un suport a l’Agència i en canvi es fa tot el contrari,
es proposa que es paralitzi la proposició de llei de creació de l’Agència. Per tant caldria corregir-ho
per no portar a confusió a la gent. Tal com ha dit la regidora Judit Cortada el tema es va consensuar
a nivell de partits polítics de Catalunya, i ara quan està a punt d’aprovar-se el propietaris forestals han
pressionat; hi tenen tot el seu dret, però el que no pot ser és que els defensors de la natura estiguin
en el mateix lloc que els propietaris forestals, atès que tenen interessos diferents. En tot cas s’hauran
de negociar les coses que s’han de fer, però no poden estar en el mateix pla. Creiem que es
necessària la creació de l’Agència perquè vetlli pel territori i pel que ens queda de natura; per tant
estem en contra del manifest i a favor de l’Agència.
L’Alcalde respon al Sr. Marín dient que l’observació sobre el redactat ambigu de l’ordre del dia
constarà en acta però segurament no serà possible canviar l’ordre del dia. També manifesta que
l’Agència certament té el seu origen en una proposició de llei signada per Junts per Catalunya, ERC,
el PSC i els Comuns, però el que diu el manifest és: suspenem la tramitació de la proposició de llei i
tornem-ne a parlar, i no només amb els propietaris forestals que òbviament no comparteixen els
mateixos objectius que l’Administració, sinó que el manifest reclama més participació del món local.
Senzillament el que es qüestiona són les formes no el fons. Estem d’acord que pot ser molt necessari
la creació de l’Agència però alhora donem suport al manifest sorgit des del món local i dels municipis
que reclamen més representació i més inversió, volem que estigui dotat econòmicament per poder
gestionar totes les competències i que no passi com l’ACA tal com deia el regidor de medi ambient.

El regidor Marín manifesta que tot estava negociat abans i es fa estrany que en aquests moments
tirem enrere perquè els propietaris es queixin; no ho veiem massa correcte.
L’Alcalde reitera que és un posicionament polític que demana simplement consens amb el territori de
l’àmbit del Parc Natural del Montseny. En el fons com hem dit, no ens oposem a la creació de
l’Agència.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt manifesta que està molt a favor de tenir en
compte a tots els actors del territori quan s’han d’aprovar lleis que els afecten directament, però cal
tenir en compte que en aquest cas, els interessos privats dels propietaris poden confrontar amb els
interessos públics, per això nosaltres ens abstindrem en la votació d’aquest manifest.
Resultat: Aprovat per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó,
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel
Vilamala Soler), 2 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció
(Aleix Reche Martí)
5.0.- Donar compte de la informació del primer trimestre de l'execució del Pressupost al
MINHAFP
Antecedents
De conformitat amb l'establert en l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el previst al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals, s’ha
de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (d'ara endavant MINHAFP), abans de l'últim dia
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any.
De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any,
les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants QUEDEN EXCLOSES del
compliment de l'obligació de SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L'EXECUCIÓ
DELS SEUS PRESSUPOSTOS. Així, les Entitats Locals de població no superior a 5.000 habitants
SOLAMENT hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions
de deute viu.
Degut a l’estat d’alarma, sol·licitaven les despeses i els ingressos que hem tingut pels efectes
ocasionats pel COVID-19. I en aplicació de l’article 3 del RDL 8/2020 es pot destinar el 20 %del RLTG
per a inversions financerament sostenibles, per les despeses extraordinàries provocades pel COVID19.A observacions de la Intervenció se’ls hi ha indicat que encara no hem acabat els càlculs
sol·licitats.
Vist l’informe de la Secretaria Intervenció de data 7 de maig de 2020.
Legislació aplicable:
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Es dona compte al Ple
Primer. S’ha tramès la informació corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020 al MINHAFP:

Calendari i Pressupost de Tresoreria

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

Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.

Informe del compliment de l'objectiu estabilitat financera, pel que fa al deute públic.
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat.

6.0.- Modificació de crèdit – Exp. 2/2020 – mitjançant transferència de crèdit entre partides de
diferent vinculació jurídica
Antecedents
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 22 de maig de 2020, ha
ordenat la incoació de l’expedient 2/2020 de modificació de crèdit per transferència de crèdit entre
partides de diferent vinculació jurídica, atès que és necessària la major dotació pressupostària de la
partida denominada "Altres Serveis Socials" en previsió d'una major despesa en el manteniment dels
serveis d'Atenció Social Bàsica del municipi, degut al canvi del prestador del servei a nivell comarcal.
També és lògic i oportú dotar aquesta partida pressupostària de cert marge per preveure un repunt de
les necessitats socials derivades de la crisi sanitària actual i l'imminent crisi econòmica provocada pel
SARS-CoV-2.
La inversió en el canvi de sistema de les piscines s'havia convertit en una de les prioritats d'aquest
any 2020. La valoració inicial de 20.000 euros contemplada en el pressupost inicial 2020 no reflectia
amb suficient exactitud la valoració obtinguda després de projecte i demanda de pressupostos a
industrials. Així, adaptem la partida inicial al cost real de l'obra.
A l’expedient també hi consten els informes preceptius dels servei de secretaria-intervenció.
Fonaments de Dret
Article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990.
Bases 8 de les bases d’execució del pressupost 2020.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 2/2020 modificació de crèdit per transferència de crèdit entre
partides de diferent vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb el següent detall:
Altes pressupost de despeses

Grup

Econ.

Denominació

Crédit inicial

Modif.cdt. 2/2020 TC

Crèdits totals consignats

231

22799

Altres serveis Socials

75.000,00

15.000,00

90.000,00

342

6320001

Piscines aigua salada
TOTAL ALTES

20.000,00

10.600,00
25.600,00

30.600,00

Crédit inicial
308.000,00
10.600,00

Modif.cdt. 2/2020 TC
-15.000,00
-10.600,00
-25.600,00

Crèdits totals consignats
293.000,00
0,00

Finançament
Baixes pressupost de despeses
Grup
011
4411

Econ.
91300
4670100

Denominació
Amortització préstec
Adhesió ATM Girona
TOTAL BAIXES

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentarse reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior
acord plenari.
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al
BOP i al tauler d'anuncis.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.

El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt manifesta la seva disconformitat per renunciar
a l’ATM Girona. Conclou dient que cal lluitar i insistir per tirar endavant l’ATM.
L’Alcalde respon que l’ATM era i és un compromís electoral i per tant segueix en peu tirar-lo
endavant. S’intentarà fer-ho amb els pressupostos de l’any vinent, després de negociar amb la resta
de municipis que encara no tenen clar la seva incorporació. Conclou dient que Breda s’hi adherirà
encara que la resta de municipis del voltant no ho facin, perquè es tracta d’un projecte necessari.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda manifesta que s’hauria d’haver lluitat més per
l’ATM per poder fer-ho enguany. També pregunta quan es podrà fer el canvi d’aigua a la piscina.
La regidora Rosa Prat respon que el canvi de sistema d’aigua salada ja s’ha realitzat per poder-ho
gaudir aquest mateix estiu.
La Sra. Cortada manifesta que troba desmesurat que s’hagin gastat tants diners a les piscines en les
actuals circumstàncies, atès que els diners s’hauria pogut destinar a ajudes a autònoms i empreses i
a l’economia.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que formar part de l’ATM Girona és
molt necessari, atès que beneficia especialment als joves que s’han de desplaçar a Girona.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas,
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel
Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler) i 3 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí,
Juan Antonio Marín Acuña)
7.0.- Modificació de crèdit Exp. 3/2020 mitjançant crèdit extraordinari
Antecedents
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 25 de maig de 2020, ha
ordenat la incoació de l’expedient 3/2020 de crèdit extraordinari, atès que determinades despeses no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les.
És preceptiva la creació de la partida de “Vehicle Brigada Municipal” d'inversió degut a la necessitat
de fa uns mesos d'adquirir un vehicle nou per la brigada. La inexcusable, inajornable i urgent
necessitat d'adquirir el vehicle va fer necessària la utilització dels recursos pressupostaris que no es
duran a terme.
També és preceptiva la creació de la partida d’Aportació Ruta de la Tordera per poder pagar la taxa
de la quota que estableix el conveni amb el Consell Comarcal de la Selva.
Aquests crèdits els obtenim rebaixant les partides d'inversió destinades a ombra de la Bassa del Molí,
inversió en parcs i jardins i Fira del Monestir.
A l’expedient també hi consta l’informe d’Intervenció que posa de manifest l’afectació negativa en la
capacitat de finançament de la corporació.
Fonaments de Dret
Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals.
Articles 35, 36 del Reial decret 500/1990.
Bases 8 i 59 de les bases d’execució del pressupost 2020.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 3/2020 de crèdit extraordinari del pressupost de despeses,
amb el següent detall:
Altes pressupost de despeses

Grup
1532
432

Econ.
62400
46500

Denominació
Vehicle Brigada Municipal
Aportació Ruta de la Tordera
TOTAL ALTES

Crédit inicial
0,00
0,00

Modif.cdt. 3/2020 CE
18.150,00
1.805,00
19.955,00

Crèdits totals consignats
18.150,00
1.805,00

Crédit inicial
5.000,00
25.000,00
14.000,00

Modif.cdt. 3/2020 CE
-5.000,00
-13.150,00
-1.805,00
-19.955,00

Crèdits totals consignats
0,00
11.850,00
12.195,00

Finançament
Baixes pressupost de despeses
Grup
171
171
4311

Econ.
60900
62500
2260910

Denominació
Ombra Plaça Bassa del Molí
Inversió Parcs i Jardins
Fira del Monestir
TOTAL BAIXES

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentarse reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior
acord plenari.
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al
BOP i al tauler d'anuncis.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt pregunta si els 1.805 euros de la ruta de la
Tordera és la quota que li pertoca pagar a l’Ajuntament.
L’Alcalde respon que efectivament és la quota anual que no s’havia pressupostat inicialment perquè
no s’havia rebut la notificació: s’hauria d’haver fet una reserva en el pressupost però no es va fer.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta si efectivament no era possible
arranjar la furgoneta dels serveis de la brigada i perquè no s’havia previst ja en el pressupost.
El regidor Josep Amargant respon que el vehicle era molt vell i tenia més de 300.000 quilometres i
continues avaries, i al veure que la reparació valia més de 3.000 euros es va optar per comprar un
nou vehicle.
El regidor Samuel Torres fa un incís respecte la ruta de la Tourdera, explicant que s’està projectant el
tram de Breda que arriba de l’estació amb la idea que es pugui connectar amb el GR que va al
Castell, i que no sigui un punt mort a la ruta.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta perquè el nou vehicle de la brigada
no s’ha comprat mitjançant un rènting.
El Sra. Amargant respon dient que no convenia el rènting perquè el vehicle és elèctric i el
manteniment és quasi zero. Explica que el servei de la brigada es va quedar sense vehicle i calia
buscar-ne un amb urgència i es va trobar una furgoneta d’ocasió que tenia menys de mil quilomtres i
era del 2018, i es va considerar que era una bona oportunitat.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas,
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel
Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan
Antonio Marín Acuña)

8.0.- Modificació de crèdit Exp. 4/2020 mitjançant suplement de crèdit
Antecedents
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 26 de maig de 2020, ha
ordenat la incoació de l’expedient 4/2020 de modificació de crèdit per suplement de crèdit, atès que
és necessària la major dotació pressupostària de la partida denominada "Indemnitzacions a tercers"
en concepte de costes judicials derivades del Contenciós administratiu de Can Patranga
(indefugibles, de total obligació) i la indemnització per la suspensió i rescissió del contracte per la
gestió del Centre de Dia fins a data 30 de juny de 2020.
Aquest crèdit es pretén utilitzar els recursos procedents del romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
A l’expedient també hi consten els informes preceptius dels servei de secretaria-intervenció.
Fonaments de Dret
Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del
Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.
El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013,
relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les
entitats locals.
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 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 inicialment l’expedient 4/2020 modificació de crèdit per suplement de crèdit, amb el
següent detall:
Altes pressupost de despeses
Grup Econ.
Denominació
929
22699 Indemnitzacions a tercers
TOTAL ALTES
Finançament
Altes en aplicacions d'ingressos
Grup Econ.
Denominació
87000
Romanent de tresoreria
TOTAL BAIXES

Crédit inicial
0,00

Modif.cdt. 4/2020 SC
27.636,95
27.636,95

Crèdits totals consignats
27.636,95

Modif.cdt. 4/2020 SC
27.636,95
27.636,95

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentarse reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior
acord plenari.
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al
BOP i al tauler d'anuncis.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord.
Intervencions

L’Alcalde presenta la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas,
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel
Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan
Antonio Marín Acuña)
9.0.- Aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini 2021-2023
Antecedents
S'ha d’'elaborar un Pla Pressupostari a mitjà termini 2021-2023 i abans del 22 de maig s’ha de
trametre al Ministeri d’Hisenda (MINHAC) per la plataforma que han habilitat, segons el que estableix
l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i de conformitat amb la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, en compliment de la normativa
establerta.
Legislació aplicable
- La Directiva 2011/85/UE del Consell de 8 de novembre de 2011.
- L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera.
- Els articles 4,5 i 6 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per la ordre 2082/2014 de 7
de novembre.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini 2021 a 2023, elaborat per aquesta corporació
local:
PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2020-2023
PREV.
% tasa 2021
% tasa 2022
% tasa
LIQ.2020
Ingressos/Despeses
(en euros)
variació (en euros)
variació (en euros)
variació
2,8
2,8
2,80
Ingressos
4.061.000,00 -10,96
3.615.764,01 -2,10
3.539.950,00 0,00
Corrents (Cap. 1 a 5)
3.590.500,00 -0,13
3.585.764,01 -2,11
3.509.950,00 0,00
Capital (Cap. 6 i 7)
170.500,00
-82,40
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
Financers (Cap. 8 i 9)
300.000,00
-100,00 0,00
0,00
Despeses
3.936.947,81 -9,49
3.563.240,00 -1,05
3.525.905,00 -1,06
Corrents (Cap. 1 a 5)
3.122.985,86 -2,02
3.060.000,00 1,58
3.108.500,00 0,00
Capital (Cap. 6 i 7)
601.546,95
-50,13
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
Financers (Cap. 8 i 9)
212.415,00
-4,32
203.240,00
-42,23
117.405,00
-31,86
ESTABILITAT
Ingressos corrents i de capital menys despeses corrents i de capital
PRESSUPOSTÀRIA
Saldo
operacions
no
36.467,19
255.764,01
131.450,00
financeres
Ajustos pel càlcul de cap. o
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
neces. Financ. SEC*
Capacitat o necessitat de
1.467,19
220.764,01
96.450,00
finançament
Deute viu a 31/12
817.336,57
-26,42
601.362,21
-21,64
471.224,46
-19,68
Adquisició Caldera pag. ajornat 46.693,78
-27,27
33.959,12
-37,50
21.224,46
-60,00
A llarg termini
770.642,79
-26,37
567.403,09
-20,69
450.000,00
-17,78
Ràtio
deute
viu/Ingressos
0,23
0,17
0,13
corrents

2023
(en euros)
2,80
3.540.000,00
3.510.000,00
30.000,00
0,00
3.488.500,00
3.108.500,00
300.000,00
80.000,00

131.500,00
-35.000,00
96.500,00
378.489,80
8.489,80
370.000,00
0,11

Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas,
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel
Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan
Antonio Marín Acuña)

10.0.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 17 “Taxa per
la prestació de serveis en la piscina municipal”
Antecedents
L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 17 que regula la taxa per la prestació de
serveis en la piscina municipal.
L’Alcaldia proposa, degut a la incidència del COVID-19, i ja que s’haurà de restringir l'aforament a les
piscines municipals, el que pot provocar que hi hagi persones que es puguin quedar
circumstancialment sense accés a la piscina, per tal de mitigar els efectes d'aquest aforament més
reduït, es proposa una reducció d'un 10% (aplicable només a l’any 2020) als abonaments familiars i
individuals de les persones empadronades al nostre municipi.
Els abonaments de les no empadronades queden igual, i les entrades per dia, també queden al
mateix preu.
La temporalitat canvia en els següents termes:
1. Mensual:
1. Del 29 de juny, o data d'obertura, al 31 de juliol
2. De l'1 d'agost a l'11 de setembre
2. Bimensual: Del 29 de juny, o data d'obertura, a l'11 de setembre
3. Temporada deixa d'existir aquest 2020.
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir, en el qual es posa de manifest que l’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals
és competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Legislació aplicable
Els articles 15 a 19 i 71 i 72, 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 (TRLRHL)
Els articles 22.2.e) i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el següent
acord:
Primer.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per
la prestació de serveis en la piscina municipal, concretament es modifica l'article 6, punt 1 i 2. A la
quota tributària, s'afegeix una columna que explicita clarament que només és d'aplicació pel 2020 i
per les circumstàncies absolutament extraordinàries motivades pel COVID19, quedant redactat de la
següent forma:
Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

1.1.- Abonaments familiars:
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
1.2 Abonaments familiars empadronats a Breda
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
1.3.- Abonaments individuals:
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats
1.4 Abonaments individuals empadronats a Breda
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats

Només d'aplicació pel
2020
motivat
pel
Temporada
COVID19
Mensual (€) Bimensual (€) (€)
Del 3 de juny
Juny o Juliol Juny-Juliol o a l’11 de Mensual
Bimensual
o Agost
Juliol-Agost
setembre
49,50 €
88,00 €
123,20 €
22,00
33,00 €
46,20 €
11,00
22,00 €
30,80 €
45,00 €
20,00
10,00

80,00 €
30,00 €
20,00 €

112,00 €
42,00 €
28,00 €

22,00
27,50
44,00
22,55 €

38,50 €
44,00 €
55,00 €
39,60 €

53,90 €
61,60 €
77,00 €
55,40 €

20,00
25,00
40,00
20,50 €

35,00 €
40,00 €
50,00 €
36,00 €

49,00 €
56,00 €
70,00 €
50,40 €

40,50 €
18,00 €
9,00 €

72,00 €
27,00 €
18,00 €

18,00 €
22,50 €
36,00 €
18,50 €

31,50 €
36,00 €
45,00 €
32,50 €

1.5.- Entrada per dia
- De 6 a 16 anys
- Des dels 16 anys
- Jubilats
1.6.- Taxa per emetre el duplicat d’un carnet

Laborables (€)
3,00
5,00
3,00
1,00

Dissabtesi Festius (€)
4,00
6,00
4,00

2. S’entén per abonaments mensuals, bimensuals i de temporada els que permeten l’accés a les
piscines municipals en els períodes següents:
TIPUS
Mensual

Bimensual
Temporada

Només pel 2020, motivat pel COVID19
TEMPORALITAT
TIPUS
TEMPORALITAT
1. 29 de juny, o data d'obertura, al 31
1. Del primer dissabte de juny al 30 de
juny
de juliol
Mensual
2. De l’1 d’agost a l’11 de setembre
2. De l’1 al 31 de juliol
del 29 de juny o data d'obertura a l'11
Bimensual
3. De l’1 d’agost a l’11 de setembre
de setembre
1. Del 3 de juny al 31 de juliol
2. De l’1 de juliol a l’11 de setembre
Del 3 de juny a l’11 de setembre

Es modifica la disposició final de les ordenança incorporant el següent redactat:
“Aquesta ordenança ha estat modificada provisionalment pel Ple de la Corporació d’1 de juny de
2020, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP, la modificació només
té efecte per aquest any 2020, per les circumstàncies extraordinàries motivades pel COVID19.”
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
Corporació durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, les
corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que
haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l’acord provisional.
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui integrament
l’acord definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- 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 amb les mesures de control
d’aforament que s’hauran de realitzar pel COVID 19 hi haurà molta desviació entre el seu aforament i
l’entrada màxima que es permetrà.
La regidora Rosa Prat manifesta que no hi haurà molta diferència atès que el seu aforament és de
440 persones i aquest estiu es limitarà a 300, i aquesta és una quantitat de gent que ben poques
vegades es supera, només en dies puntuals s’haurà de limitar l’accés.
La Sra. Cortada pregunta si enguany hi haurà socorristes i auxiliars; si el la zona de bar també
computa en la limitació; i si enguany també es farà el festival de música.
La Sra. Prat respon que hi haurà un socorrista com l’any passat i s’està acabant d’enllestir el protocol
que ens ha de dir si caldrà més suport o no. Cal tenir en compte que també hi haurà el control
d’entrada. Finalment manifesta que el bar no computa a la zona de platja de la piscina però si a la
resta de la instal·lació.
L’Alcalde intervé per explicar que el festival Munay enguany no es realitzarà, i per tant no hi haurà el
problema de massificació que es donava durant els dies del festival. La decisió de no celebrar el
Munay va ser presa i decidida abans del COVID19.
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)

11.0.- Aprovar el reconeixement de l’increment de les retribucions dels empleats públics al
servei de la corporació per a l’any 2020
Antecedents
En data 23 de gener de 2020 va entrar en vigor el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual
s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Aquesta normativa,
amb rang de llei, possibilita l'increment de les retribucions del personal al servei del sector públic,
previst en l'II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, signat el 9 de març
de 2018, pel Govern d'Espanya i les organitzacions sindicals CC.OO., UGT i CSIF.
Concretament l’article 3 Dos del citat Reial decret llei disposa que:
“L'any 2020, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a
l'antiguitat d'aquest”.
Aquests increments s’han de reconèixer i aplicar amb caràcter retroactiu. Això suposa que les
nòmines dels empleats públics de l’Ajuntament s’han de recalcular amb els increments preceptius,
així com el percentatge de retenció aplicable per l’IRPF que s’escaigui.
Així doncs, i en compliment de l’esmentada normativa, l’Ajuntament s'ha de limitar a aplicar les
quantitats previstes per a l'any 2020 segons el grup o subgrup de classificació al qual pertanyi el
funcionari, tant per a les retribucions bàsiques com pel nivell de complement de destinació que
correspongui al lloc de treball, i augmentar un 2,00% l'import de complement específic assignat al lloc
a data 31 de desembre de 2019. En relació a la pagues extraordinàries dels mesos de juny i
desembre de l’any 2020, els funcionaris percebran en concepte de sou i triennis, els imports que es
recullen en el RDLl 2/2020, que també inclouen el 2,00% d’increment, més el complement específic
assignat al lloc de treball.
En relació al personal laboral, cal dir que el RDLl 2/2020 no fixa els imports dels conceptes retributius,
tal com fa en el cas del personal funcionari, sinó que, únicament estableix el límit de la massa salarial
que no podrà superar.
Per altra banda l'article 27 del TRLEBEP, assenyala que les retribucions del personal laboral es
determinaran d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte
de treball, respectant en tot cas la norma que estableix que «No es podran aprovar increments
retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats
anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel personal».
El Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Breda per als anys 2008-2012
(codi de conveni 1702442. Publicat en el DOGC 5573 de 23.02.2010) estableix en el seu article 51 el
règim dels increments salarials, fixant que es produirà “un increment de retribucions igual a l’índex de
preu al consum de l’estat espanyol, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, a 31 de desembre de
cada any. Els efectes de l’increment han de ser a partir de l’1 de gener de l’any següent, no generantse endarreriment d’anys vençuts. Per l’aplicació d’aquesta millora es crea el plus anomenat millora.
L’increment és el general previst per la Llei de pressupostos generals de l’estat per a cada any, i si
aquest és inferior a l’IPC esmentat, s’ha de complementar la diferència fins a aquest amb la limitació
esmentada. De l’increment salarial es dedica un 0,5% a establir un pla de pensions pel personal,
aquest 0,5% s’ha d’aplicar amb independència de que l’augment retributiu establert pels funcionaris
per la Llei de pressupostos generals de l’estat establís un increment igual a l’IPC.”
Cal tenir en compte que malgrat que aquest conveni finia el 31.12.2012, s’ha d’entendre prorrogat
tàcitament en tant no es produeixi una denuncia expressa per alguna de les parts. Dit això, també cal
posar de manifest que el RDLl 2/2020 opera com a límit i per tant enguany no es poden donar
increments superiors als establerts per aquesta norma amb rang de llei.
A la vista dels límits salarials i de la disposició del conveni col·lectiu de treball i en la mesura de no
produir greuges no equitatius entre els dos règims jurídics de personal, s’ha de reconèixer pel
personal laboral l’increment general del 2,00% amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
El secretari-interventor ha emès informe favorable sobre la fiscalització prèvia de la proposta,
advertint que l’actualització de les retribucions s’ha de condicionar a la prèvia retenció de crèdit a

nivell de vinculació jurídica i la posterior tramitació i aprovació, si s’escau, de la modificació de
pressupost que doti de crèdit suficient les aplicacions pressupostaries, a fi d’ atendre les obligacions
que es disposen en els presents acords.
Legislació aplicable
Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic
El Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Breda per als anys 2008-2012
(codi de conveni 1702442. Publicat en el DOGC 5573 de 23.02.2010)
Acord dels funcionaris de l’Ajuntament de Breda.
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents:
Primer.- Reconèixer amb efectes del dia 1 de gener de 2020, un increment del 2.00% de les
retribucions de tots els empleats públics al servei de la corporació, tot de conformitat amb el que
preveu el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic.
Segon.- Regularitzar, mitjançant un pagament d’una nòmina extraordinària durant el mes de juny, els
imports deguts amb caràcter retroactiu.
Tercer.- Fer públics els presents acords a l’E-Tauler de la Corporació.
Quart.- Comunicar el present acord a la gestoria Grup Gestió Girona i als serveis comptables de la
corporació, pel seu coneixement i efectes.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.
Resultat: Aprovat per unanimitat per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres
Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña)
12.0.- Assignació de funcions de sots cap de la Guàrdia Municipal i increment de les
retribucions complementaries assignades al lloc de treball
Antecedents
En data 19 de maig de 2020, el Cap de la Guàrdia Municipal de Breda, ha emès un informe pel qual
proposa assignar funcions de sots cap a un membre de la guàrdia municipal, concretament a favor
del Sr. Samuel Grau González, atès que ha vingut desenvolupament aquestes funcions de forma
satisfactòria fins a la data d’avui.
Aquesta proposta ha estat assumida per la regidoria de governació, manteniment i serveis.
El secretari-interventor interí ha informat favorablement la proposta atès que suposa assignar noves
funcions i responsabilitat a un lloc de treball, amb la seva conseqüent adequació singular de les seves
retribucions complementaries. La regularització no suposa un increment significatiu de la massa
salarial del capítol I de despeses i tampoc comportarà un efecte rellevant sobre el sostre computable
de la despesa ni de l’estabilitat pressupostària.
També ha informat que l’aprovació de la relació de llocs de treball i la fixació de les quanties de les
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i empleats públics correspon al Ple
de la corporació, i per tant, és preceptiu que els presents acords siguin aprovats pel plenari.
En base aquests informes es considera oportú proposar la formalització d’ aquest reconeixement amb
el conseqüent adequació retributiva d’acord amb les previsions pressupostàries.
Legislació aplicable
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut de l’empleat
públic, pel qual es regula l’ estatut bàsic de l’ empleat públic.
Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el Règim de les Retribucions dels
Funcionaris de l'Administració Local

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Assignar a favor de l’empleat públic Sr. Samuel Grau González, DNI xxxx133xx, les funcions
de sots cap de la guàrdia municipal sota la directa direcció i supervisió de la regidoria de governació,
manteniment i serveis i del Cap de la guàrdia municipal.
L’assignació de funcions té caràcter provisional en tant no es realitzi una adequada valoració de la
Relació de llocs de treball de la corporació.
Segon.- Reconèixer un increment salarial de 1.050 euros anuals de complement específic a favor del
Sr. Grau, que ha de retribuir l’assumpció de major responsabilitat i si s’escau dedicació al lloc de
treball.
Aquest complement retributiu te caràcter fix i periòdic, no obstant no és consolidable al lloc de treball i
serà extingit en el moment que li siguin retirades les funcions de sots cap que se li assignen
mitjançant els presents acords.
En base a aquesta regularització, el lloc de treball de guàrdia municipal amb funcions de sots cap
(Agrupacions professionals amb CD 11) té reconegut un complement específic mensual de 902,79
euros (a pagar en 14 pagues/any)
Tercer.- Notificar la present Resolució a l'interessat perquè en prengui coneixement i perquè manifesti
expressament la seva conformitat a l'acompliment de les funcions assignades, i a Intervenció als
efectes que procedeixin.
Quart.- Comunicar aquests acords als serveis comptables de la corporació, als servei de gestió de
RRHH per tal que sigui inscrit en el Registre de Personal de l'Ajuntament, i a Gestió Girona als
efectes de la confecció de les nòmines de personal.
Intervencions
El regidor Josep Amargant presenta la proposta, explicant que a proposta del cap del cos de la
Guardia Municipal s’ha acceptat aprovar aquesta assignació de funcions a favor de un sots-cap atès
que és positiu que quedin clares les responsabilitats dins del cos, i alhora aquestes s’han de retribuir.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt manifesta que no acaba d’entendre la creació
d’aquest càrrec quan estem creant un cos de policia.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta si aquest complement salarial no es
consolida i també com està el procediment de creació de la policia.
El Sr. Amargant respon que tot els procés de creació del cos de policia s’ha endarrerit per causa de la
pandèmia i com es va explicar cal que tots els informes favorables passin per una Comissió del
Departament que no té data.
L’Alcalde respon que el complement salarial no es consolida, atès que les funcions de sots-cap se li
podran retirar i en aquest cas també perdria la retribució. Respecte al procediment de creació del
cos, explica que el Departament va fer una primera vista in-situ al municipi per comprovar les
instal·lacions i el servei i va fer un informe favorable que va elevar a la Comissió, no obstant aquesta
no es convoca des de fa més d’un any i mig. Estava prevista que es reunís el mes de març però es
va haver de suspendre i ara és una incògnita. La idea era que la Comissió elevés la proposta abans
de les eleccions, però en aquest moments està parat perquè ha de tornar agendar visites. Tot és una
incertesa perquè tampoc sabem la data de les eleccions. En qualsevol cas, l’Ajuntament resta a
l’espera del vist-i-plau de la Generalitat i una vegada el tinguem, l’Ajuntament podrà crear les places i
fer les oposicions de policies. En definitiva, no ha de sorgir cap problema però cal que es reprenguin
els tràmits parats pel COVID19.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta si les funcions han estat assignades a
dit o s’han ofert també a altres membres de la Guardia Municipal.
El Sr. Amargant respon que l’assignació de funcions s’ha fet a proposta i informe del cap de la
Guardia Municipal. Explica que l’agent Grau ja venia exercint les funcions de sots-cap i en cap
moment els altres membres de la Guardia Municipal s’hi han oposat, per tant s’entén que aquest

organigrama està plenament assumit pel cos. Fins ara les funcions s’exercien sense retribució, i en
virtut d’aquesta proposta passarà a cobrar un complement d’uns 50 euros nets al mes.

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), 2 vots en contra (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín
Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve)
13.0.- Aprovar el Conveni de delegació de les competències de tractament dels residus
municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva
Antecedents
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències de tractament dels residus municipals d’acord
amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009
del text refós de la Llei reguladora dels residus.
El Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 25
del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves competències, aquelles que li deleguin els municipis.
Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la delegació de les
competències en matèria de gestió de residus municipals.
La reducció i correcta gestió dels residus municipals per part dels ens locals, com part de les seves
competències directes, representa un dels majors desafiaments per a tots els municipis, tant a nivell
tècnic i ambiental, com socioeconòmic. El Consell Comarcal de la Selva, conscient d'aquesta
problemàtica, va aprovar en la sessió plenària celebrada en data 17 d’octubre de 2017 la revisió del
Programa d'acció comarcal per a la gestió integral de residus municipals (PGIRM) i el pla d’acció
2017-2021, amb l’objectiu general d’optimitzar la gestió dels residus i posar a l’abast de tots els
municipis, els mitjans que permetin adaptar la comarca a les exigències actuals i futures.
La sessió de la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva celebrada en data 13
de març de 2020 es va acordar aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre
l'ajuntament de Lloret de Mar, els Consells Comarcals del Baix Empordà, Gironès i la Selva, Consorci
per al condicionament i la gestió del complex de tractament de residus de Solius i l’Agència de
Residus de Catalunya per a la integració de la gestió de la Fracció Resta i la FORM de l’àmbit
territorial de les tres comarques.
Des del Consell Comarcal de la Selva es va acordar l’aprovació d’un conveni per promoure la millor
gestió possible per als residus d’aquests àmbits, vetllant pel compliment de la normativa sectorial
vigent, i en el marc del model de gestió de residus que es defineix a Catalunya. En aquest marc,
donada la manca d’infraestructures per tal de poder donar tractament, previ al dipòsit, a la totalitat
dels residus que es generen i que actualment acaben al dipòsit controlat, es considera adient la suma
i la integració d’esforços, aprofitant les sinèrgies per facilitar l’ordenació de les millors vies de gestió
dels residus.
Pel que es proposa que l’Ajuntament de Breda delegui al Consell Comarcal la competència en
matèria d'eliminació i tractament dels residus municipals del seu municipi, en concret les fraccions
resta (FR), Fracció Orgànica (FORM), Fracció Vegetal (FV) i de voluminosos, recollides selectivament
en el seu municipi.
El secretari-interventor interí ha emès informe jurídic favorable i ha realitzat el control financer en la
seva modalitat de control permanent, fent constar que l’acord requereix de majoria absoluta del
plenari.
Legislació aplicable
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques.

L'article 6 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.
Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Articles 9.4 i 85 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 42 i 52 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus.
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 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.- Confirmar la delegació de l’exercici de les competències de tractament dels residus
municipals a favor del Consell Comarcal de la Selva i aprovar el conveni de delegació de les
competències entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva proposat per l’ens
supramunicipal en els termes següents:
CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE TRACTAMENT DELS RESIDUS
MUNICIPALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE BREDA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
A Santa Coloma de Farners, a la data que figura en la signatura electrònica
REUNITS
D’una banda l’il·lustríssim senyor Dídac Manresa Molins alcalde de l’Ajuntament de Breda, en nom i
representació de la referida corporació i autoritzat per l’acord del ple de data 1 de juny de 2020.
I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva,
en nom i representació de la referida corporació i autoritzat per acord del ple de data de 11 de juliol de
2019.
Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en la seva virtut
MANIFESTEN
Primer.- Que l’Ajuntament de Breda és titular de les competències de tractament dels residus
municipals d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del
Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus.
Segon.- Que el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves competències, aquelles que li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre
la delegació de les competències en matèria de gestió de residus municipals.
Tercer.- Que la reducció i correcta gestió dels residus municipals per part dels ens locals, com part de
les seves competències directes, representa un dels majors desafiaments per a tots els municipis,
tant a nivell tècnic i ambiental, com socioeconòmic. El Consell Comarcal de la Selva, conscient
d'aquesta problemàtica, va aprovar en la sessió plenària celebrada en data 17 d’octubre de 2017 la
revisió del Programa d'acció comarcal per a la gestió integral de residus municipals (PGIRM) i el pla
d’acció 2017-2021, amb l’objectiu general d’optimitzar la gestió dels residus i posar a l’abast de tots
els municipis, els mitjans que permetin adaptar la comarca a les exigències actuals i futures.
Quart.- Que en la sessió de la Comissió Permanent del Ple celebrada en data 13 de març de 2020 es
va acordar aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'ajuntament de Lloret de Mar,
els Consells Comarcals del Baix Empordà, Gironès i la Selva, Consorci per al condicionament i la
gestió del complex de tractament de residus de Solius i l’Agència de Residus de Catalunya per a la
integració de la gestió de la Fracció Resta i la FORM de l’àmbit territorial de les tres comarques.

L’objecte d’aquest conveni és promoure la millor gestió possible per als residus d’aquests àmbits,
vetllant pel compliment de la normativa sectorial vigent, i en el marc del model de gestió de residus
que es defineix a Catalunya. En aquest marc, donada la manca d’infraestructures per tal de poder
donar tractament, previ al dipòsit, a la totalitat dels residus que es generen i que actualment acaben al
dipòsit controlat, es considera adient la suma i la integració d’esforços, aprofitant les sinèrgies per
facilitar l’ordenació de les millors vies de gestió dels residus.
El Consell Comarcal de la Selva, en compliment d’aquest conveni, assumeix aquests compromisos:
 Aportar al CTRM de Lloret de Mar la totalitat de la fracció Resta que es genera al seu àmbit
territorial en el benentès que en tingui la competència de gestió, a partir de la data de
signatura d’aquest conveni.
 Com a titular de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners, establir els acords
amb el concessionari del servei per tal d’admetre la fracció orgànica de recollida selectiva
(FORM) transferida per l’Ajuntament de Lloret de Mar, a partir de la data de signatura
d’aquest conveni.
 Participar en la Comissió de Seguiment per a coordinar la gestió del servei de les
infraestructures de gestió de residus de l’àmbit.
Cinquè.- Que el Consell Comarcal de la Selva és el titular de la Planta de compostatge de Santa
Coloma de Farners, actualment explotada per l’empresa pública Serveis Mediambientals de la Selva
NORA SA, que és la planta de referència per als municipis de la comarca de la Selva pel tractament
de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), així com pel tractament dels residus
corresponents a la fracció verda (FV).
Sisè.- Que el Consell Comarcal de la Selva aprova anualment l’ordenança fiscal que regula els preus
dels serveis que es presten en matèria de protecció mediambiental, T-07, la qual inclou, entre d’altres,
les quotes del tractament de la Fracció Resta (FR) i de la fracció orgànica (FORM), Fracció Vegetal
(FV) i de voluminosos.
Setè. Que l’Ajuntament de Breda vol delegar al Consell Comarcal la competència en matèria
d'eliminació i tractament dels residus municipals del seu municipi, en concret les fraccions resta (FR),
Fracció Orgànica (FORM), Fracció Vegetal (FV) i de voluminosos, recollides selectivament en el seu
municipi.
Vuitè. Que de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 a) de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, els convenis interadministratius, podran incloure la utilització de
mitjans, serveis i recursos d’una altra administració, per a l’exercici de competències pròpies o
delegades.
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu el present conveni de
DELEGACIÓDECOMPETÈNCIES
Serveis objecte de delegació
Primera.- El present conveni de delegació de competències té per objecte regular l’exercici, per part
del Consell Comarcal de la Selva, dels serveis de tractament i/o disposició de les següents fraccions
de residus municipals de Breda :
- Fracció Resta (FR)
- Voluminosos
- Fracció Orgànica (FORM)
- Fracció Vegetal (FV)
Segona.- Les condicions particulars amb què es prestarà el servei seran les següents:
 Pel que fa al tractament i/o disposició de la fracció resta, es gestionaran en el Centre de
Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM): integrant el dipòsit controlat de
classe II, la planta de tractament de la Fracció Resta, la planta d’estabilització de la matèria
orgànica recuperada, la instal·lació de tractament de voluminosos i altres serveis complementaris,
en execució del conveni subscrit entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Lloret de Mar, en les
condicions pactades en el mateix. En particular, el Consell Comarcal representarà a l’ajuntament
de Breda en la Comissió de Seguiment, la qual té per objecte compartir la informació sobre el
funcionament de la instal·lació i altres aspectes tècnics i econòmics que hi estiguin relacionats.
 Pel que fa al servei de tractament i/o valorització de residus voluminosos procedents de la
recollida selectiva de trastos de la comarca de la Selva, aquest inclou la recepció, classificació i



màxima valorització dels materials a la planta autoritzada per cada gestor contractat pel Consell
Comarcal.
Pel que fa al tractament de les fraccions orgàniques i verda, es gestionaran a la Planta de
compostatge de Santa Coloma de Farners, de la qual és titular el Consell Comarcal i actualment
gestionada per l’empresa pública comarcal Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA.

Finançament de la delegació
Tercera.- Per tal de finançar les competències delegades, l’Ajuntament de Breda farà una aportació
econòmica que serà el resultat d’aplicar les quotes aprovades a la taxa de protecció mediambiental T07 a les tones de les diferents fraccions efectivament gestionades. Per a l’any 2020, les quotes
aprovades pel Consell Comarcal són les següents:
a) Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:


111,27 €/Tn

Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)


85,37 €/Tn

Tractament de la fracció resta al CTRM

La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus
impositius d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon aplicable, suposarà la
immediata revisió corresponent dels imports anteriors de manera automàtica.
b) Tractament de la fracció orgànica municipal:
IMPROPIS

euros/Tn

0% - 2,50%

66,80

2,51% - 5,00%

72,19

5,01% - 7,50%

77,59

7,51% - 10,00%

82,99

10,01% - 12,50%

88,38

12,51% - 15,00%

92,34

15,01% - 17,50%

97,74

17,51% - 20,00%

104,18

20,01% - 22,50%

108,53

22,51% - 25,00%

113,93

L’índex d’impropis a considerar per l’aplicació del preu unitari del tractament de la fracció
orgànica serà el que s’obté de la mitjana trimestral d’impropis determinats a les
caracteritzacions dels quatre trimestres anteriors, ponderada amb les quantitats recollides
a cada un dels trimestres. L’índex d’impropis resultant tindrà vigència mínima de tres
mesos o el termini comprès entre caracteritzacions. Les caracteritzacions considerades
són les oficials que realitza l’Agència de Residus de Catalunya de la FORM aportada per
cada circuit o municipi, o be les realitzades pel Consell Comarcal prèvia sol·licitud d’un
municipi. En aquest cas el cost de la caracterització anirà a càrrec del sol·licitant.
c) Tractament de la fracció vegetal:
CONCEPTE

euros/Tn

Restes vegetals
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica

54,29
92,34
65,36

d) Tractament de voluminosos:
Tractament de voluminosos a gestor autoritzat 46,52 €/Tn

Els residus voluminosos són residus no especials d’origen municipal (residus domèstics i
residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), inclosos com a
fracció recollida selectivament. Concretament, els voluminosos són els residus que, per
les seves dimensions considerables, no es poden posar en els contenidors del carrer i
són difícils de transportar fins a les deixalleries. Alguns dels residus considerats com a
voluminosos són els mobles i trastos vells, els matalassos, les catifes, les persianes i els
electrodomèstics de grans dimensions, entre d’altres. En cap cas es pot considerar residu
voluminós qualsevol residu tòxic i/o perillós com el fibrociment, bombones, runes, restes
vegetals o residus sanitaris, entre d’altres.
El residu que no compleixi amb els requisits anteriors es considerarà, a tots els efectes,
fracció resta ó rebuig i el seu destí serà el CTRM de Lloret de Mar.
En aquest sentit, el Consell Comarcal emetrà la liquidació mensual per cadascun dels serveis prestats
dins els 15 primers dies de cada mes. Així mateix, l’Ajuntament abonarà mitjançant un rebut
domiciliat, amb venciment el dia 15 del mes següent, la liquidació corresponent al tractament de la
fracció resta. Els altres serveis s’hauran abonar al Consell Comarcal mitjançant transferència bancària
en el termini màxim de 30 dies de l’aprovació de la liquidació. Es podran establir altres formes de
pagament que no provoquin desequilibris en la tresoreria del Consell Comarcal.
L’actualització de l’aportació econòmica de l’Ajuntament es revisarà anualment en funció de les
quotes aprovades pel Consell Comarcal recollides a la taxa de protecció mediambiental T-07. Les
noves condicions seran d’aplicació a partir del mes de gener.
Quarta.- L’Ajuntament de Breda autoritza al Consell Comarcal de la Selva, per tal que l’import
impagat, derivat de la prestació de serveis encarregats amb aquest conveni, li sigui retingut dels
pagaments que per qualsevol concepte el Consell Comarcal de la Selva hagi d’abonar a l’Ajuntament.
Intervenció de l’Ajuntament en la prestació del servei
Cinquena.- Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal de la Selva presentarà a
l’Ajuntament de Breda una memòria que inclourà com a mínim el balanç econòmic anual i el detall
dels serveis prestats.
Sisena.- Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament de Breda, una comissió mixta tècnica/política
de seguiment d’aquest conveni, que la integrarien dos representants del Consell Comarcal de la
Selva i dos representants de l’Ajuntament de Breda. Les funcions d’aquesta Comissió seran:
-

El seguiment dels serveis objecte d’aquest Conveni.
Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir.
La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei.

Setena.- L’Ajuntament podrà nomenar a un responsable de la supervisió del servei que tindrà
contacte directe els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat, per a la solució de les
incidències que puguin succeir en la prestació diària del mateix. En aquest cas l’Ajuntament notificarà
al Consell Comarcal les dades de contacte d’aquest responsable.
Protecció de dades
Vuitena.- L’Ajuntament de Breda com a responsable dels fitxers i el Consell Comarcal de la Selva
com a encarregat del tractament de les dades, es comprometen a complir la normativa de protecció
de dades de caràcter personal. Correspon a l’Ajuntament de Breda , com a responsable dels fitxers,
haver procedit formalment a la seva aprovació i inscripció al Registre de fitxers de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.
Vuitena.- El Consell Comarcal de la Selva tractarà les dades en concepte d’encarregat del tractament
en els termes següents:



Les dades facilitades, així com les obtingudes i tractades, únicament seran utilitzades per a
les finalitats descrites en aquest conveni.
El Consell Comarcal de la Selva adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries
per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips utilitzats en el tractament de les
dades de caràcter personal, així com el deure de secret exigible a les persones que



intervinguin en qualsevol fase del tractament. Implantarà les mesures de seguretat de nivell
bàsic // mitjà // alt previstes en el Reglament LOPD (RD 1720/2007).
En el moment d’obtenir dades personals el Consell Comarcal de la Selva informarà a la
persona interessada de:
o Que les dades facilitades es tractaran per a la finalitat pròpia del Conveni.
o Que el responsable del fitxer és l’Ajuntament de Breda.
o Que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament
davant l’Ajuntament // davant el Consell Comarcal de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap finalitat aliena a
la pròpia del Conveni. Excepte en els casos previstos legalment no les comunicarà o cedirà a cap
entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada, sense l’expressa autorització de
l’òrgan competent de l’Ajuntament de Breda .
L’externalització de serveis assumits pel Consell Comarcal de la Selva en base a aquest conveni,
requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament i es regularà en un contracte amb els continguts exigits
per l’article 21 del Reglament LOPD (RD 1720/2007).
Finalitzada la vigència d’aquest conveni el Consell Comarcal de la Selva retornarà a l’Ajuntament les
dades vinculades a l’exercici de l’activitat objecte del conveni. El Consell Comarcal de la Selva podrà
conservar còpia de les dades bloquejades fins que prescriguin les possibles responsabilitats
derivades de la seva actuació. Així mateix podrà conservar dades anonimitzades amb finalitats
estadístiques i de recerca.
Termini de la delegació
Novena.- El conveni tindrà una durada de dos anys a comptar des de la data de la seva formalització.
El conveni s’entendrà prorrogat anualment, de forma tàcita, si cap de les parts denúncia la seva
resolució, amb una antelació mínima de tres meses a la seva expiració, fins un màxim de quatre anys
de durada total, incloses les pròrrogues, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Desena. Seran causes de resolució del conveni:
a)
b)
c)
d)
e)

La finalització del termini de vigència del conveni.
El mutu acord de les parts.
L’incompliment dels seus pactes per qualsevol de les parts.
Impossibilitat d’aconseguir el seu objecte o finalitat prevista.
Qualsevol causa de resolució prevista en aquest conveni o en el marc normatiu d’aplicació als
serveis objecte del conveni.

Onzena.- Aquest conveni podrà ser ampliat per les parts mitjançant addendes que incorporin noves
fórmules de cooperació o col·laboració i/o nous serveis relacionats amb la gestió del tractament,
valorització o eliminació dels residus objecte del conveni.
Disposicions finals
Dotzena.- D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació amb les
modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, i la Llei 16/2015, del 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, aquest conveni s’ha de publicar al BOP i al web de
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència.
Tretzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i
compliment d’aquest conveni se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc indicat a
l’encapçalament i a la data de l’última signatura electrònica del document.

Segon.- Autoritzar la despesa resultant d’aplicar les quotes aprovades a la taxa de protecció
mediambiental T-07 a les tones de les diferents fraccions efectivament gestionades amb càrrec a la
partida pressupostària 1623 22700 del pressupost municipal.
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva, juntament amb el conveni
degudament signat pels representants de la corporació.
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a la publicació del conveni en el
DOGC i en el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni)
Cinquè.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.
Setè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a
terme aquest acord.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta si efectivament es tracta de delegar
un servei que es venia prestant.
L’Alcalde respon que efectivament, es tracta del tractament que no venia especificat expressament en
el conveni de delegació de gestió de residus.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta sobre el finançament de la delegació.
L’Alcalde respon que el servei de tractament certament s’ha anat incrementant però l’augment no ve
pas donat pel conveni sinó per la imposició de taxes que es paguen per utilitzar el servei de
l’abocador de Lloret de Mar i que fixa la Generalitat.
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, Juan
Antonio Marín Acuña)
14.0.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2020_2023
Antecedents
Finalitzada la vigència del Pla Local de Joventut de Breda 2016-2019, en el marc del projecte de
tècnics compartits de suport als ajuntaments de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva, s’ha
elaborat un nou Pla Local de Joventut de Breda redactat per l’equip tècnic de la Regidoria de Joventut
de Breda, amb la participació directa dels i les joves del municipi i professionals i agents socials del
territori.
El Pla Local de Joventut 2020-2023 de Breda (en endavant, PLJ) és un document que manifesta
l’aposta per unes polítiques de joventut integrals i de qualitat per als propers anys a Breda. En aquest
Pla es recullen els principals reptes a desenvolupar en aquest municipi en matèria de joventut,
d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020 (PNJCat) i tenint en
compte les necessitats i oportunitats del context local.
Aquest pla engloba polítiques dirigides a facilitar les transicions vitals de les persones joves de Breda
(educativa, laboral i ciutadana), polítiques dirigides a millorar la qualitat de vida actual de les persones
joves i al seu benestar, i també polítiques dirigides a transformar el context social que habiten els i les
joves de Breda, a través de la participació i l’activació del potencial que tenen les persones joves com
a agents de canvi que poden incidir en el seu entorn. Amb aquest conjunt de polítiques es pretén
facilitar la realització del projecte de vida de cadascun dels i les joves del poble i generar oportunitats
que permetin la mobilitat social mitjançant el trencament de la reproducció de les desigualtats.
Legislació aplicable
Article 13.1.a) de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut.

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2020_2023 de Breda.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- Publicar els presents acords, juntament amb el Pla Local de Joventut 2020_2023 de Breda, a
l’e-tauler per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions i suggeriments que
creguin oportuns en un termini màxim de 15 dies hàbils.
En cas que es presentin al·legacions, aquestes s’informaran pels serveis tècnics de joventut, i es
resoldran mitjançant acord de Ple.
En el cas que no es presentin al·legacions el Pla s’entendrà definitivament aprovat.
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
La regidora Eva Andrés presenta la proposta, explicant que el nou Pla de joventut ha estat pensat i
redactat exclusivament des del punt de vista tècnic per les tècniques de joventut al servei de
l’Ajuntament, atès que són molt bones i coneixen les necessitats; s’ha volgut expressament evitar
qualsevol interferència política.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol
Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel
Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Juan
Antonio Marín Acuña)
15.0.- Aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació de la titularitat dels drets sobre el
camí que porta a la font anomenada de Can Ratica
Antecedents
El Ple de la Corporació reunit el dia 26 de novembre de 2019 va aprovar l’inici d’un expedient
d’investigació de la titularitat dels drets sobre el camí que porta a la font anomenada de Can Ratica.
Aquest camí forma part de la finca rustica que té com a referència cadastral 17030A002000050000Y i
que s’identifica amb la subparcel.la b de la parcel·la cadastral del polígon 2 parcel·la 5 de Can Miloca
de Breda.
Els acords es varen sotmetre a informació pública mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província
de Girona i a l’E-tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Breda, durant el període de 30 dies hàbils
(12.12.2019 a 20.01.2020), i simultàniament s’ha donat tràmit d’audiència als interessats per tal que
les persones afectades poguessin al·legar per escrit tot allò que estimessin convenient, acompanyant
totes les proves i documents en què fonamenten les seves al·legacions.
Durant aquest període s’han presentat les següents al·legacions:
DATA REGISTRE
NOM
02.01.2020
SPRINBUCK SL

NIF
B61093605

SPRINBUCK SL al·lega que va adquirir la finca mitjançant compravenda el dia 1 de juny de 2016
lliure de càrregues i sense cap servitud de pas. També al·lega que:
- El camí no consta a l’inventari de bens municipal.
- No es pot donar validesa a l’inventari de camins elaborat pel Consell Comarcal de la Selva perquè
es tracta d’un document provisional i el procediment d’elaboració i tramitació està mancat de
seguretat jurídica.
- Manca la funció pública del camí atès que actualment no existeix materialment la font.
En base aquestes al.legacions SPRINBUCK SL sol·licita que el procediment d’investigació es finalitzi
declarant la naturalesa privada del camí, reconeixent-se com a part de la seva propietat.

Simultàniament també es va atorgar un tràmit d’audiència a les persones i veïns de Breda que havien
presentat denuncies sobre la limitació del pas per accedir a la font.
Durant el termini d’audiència no s’ha presentat cap al.legació.
En data 20 de febrer de 2020, el secretari va emetre un informe sobre les al·legacions presentades a
l’expedient, fent constar que no consta que s’hagi presentat cap testimoniatge ni cap reivindicació de
la naturalesa pública del camí, i per altra banda, la titularitat municipal no consta ni a l’inventari de
bens, ni en el cadastre ni es representa en el planejament municipal, per tant no es pot sustentar la
naturalesa pública del camí en base als registres públic ni en cap dels documents que consten a
l’expedient d’investigació. L’informe conclou determinant que si no s’incorporen noves proves a
l’expedient que acreditin a naturalesa pública del camí, la investigació pot concloure declarant el
caràcter privat del camí..
Per altra banda cal posar de manifest que malgrat l’expedient d’investigació es va iniciar arran de
denuncies ciutadanes, cap de les persones interessades ni tercers han presentat al·legacions al
respecte.
A la vista del resultat de la investigació, es proposa al Ple que declari que l’Ajuntament de Breda no
ostenta cap dret d’ús públic sobre el camí objecte de l’expedient d’investigació, sense perjudici que
malgrat no s’hagi acreditat el caràcter públic del camí, l’Ajuntament en un futur podrà considerar la
funció pública i declarar l’ús públic del camí si resta acreditat l’ interès públic d’adquirir el dret sobre el
camí, ja sigui en base a un projecte d’actuació municipal o a través del planejament urbanístic. En
aquest cas, caldrà que es declari d’interès públic en el marc d’un expedient d’expropiació de bens o
drets, amb la corresponent indemnització del preu just.
Legislació aplicable
Els articles 4.1.d), 21.1.s) i 68 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Els articles 8.1.i) i 53.1.o) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
L'article 45 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Els articles 46 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
1372/1986, de 13 de juny.
Els articles 134 i 135 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Declarar que no ha quedat provat que l’Ajuntament de Breda ostenti un dret de propietat o
de domini ni servitud de pas pública sobre el camí que porta a la font anomenada de Can Ratica, i
que forma part de la finca rustica que té com a referència cadastral 17030A002000050000Y
(subparcel.la b de la parcel·la cadastral del polígon 2 parcel·la 5 de Can Miloca de Breda), i per tant el
camí té consideració de camí privat no afectat per cap ús públic.
Segon.- Fer públics els presents acords als efectes oportuns mitjançant anuncis al BOP i a l’E-Tauler.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats que han comparegut a l’expedient.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.
Resultat: Aprovat, per unanimitat, per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres
Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña)
16.0.- Aprovar l'adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica del municipis de
Catalunya
Antecedents
L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han redactat el Decàleg
per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, amb els termes següents:

“INTRODUCCIÓ
El món s’enfronta a una amenaça inèdita, global i encara no del tot coneguda. De les pandèmies que
han sacsejat la nostra societat al llarg dels anys només en tenim testimoni a través de la història però
ara, estem al davant d’una amenaça de primer ordre a nivell planetari.
Com afirmen els experts, la COVID-19 combina un elevat índex de contagi i d’agressió que ha fet
trontollar els sistemes sanitaris, de seguretat, economies i estils de vida d’arreu. Aquest impacte ha
sigut més rellevant, si és possible, als pobles i ciutats, on equipaments, carrers i places públiques de
tot arreu s’han buidat per aturar la propagació del virus, convertint espais fins ara plens de vida
humana en silenci, recolliment i la responsabilitat d’estar al davant d’uns fets que canviaran la història.
I és precisament des dels municipis des d’on primer i més fort ha ressonat la resposta a la pandèmia.
Iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat han anat al costat dels servidors públics, tècnics i
electes municipals per superar l’emergència sanitària, atenent els contagis, i vetllant especialment per
les persones més vulnerables. Tot això sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a obrir la
persiana dels comerços, negocis, autònoms i empreses, i quan caldrà protegir el teixit productiu,
laboral i empresarial.
Sortirem de la crisi. Si adoptem una visió valenta, decidida i responsable serem capaços de
minimitzar la crisi sanitària i econòmica, alhora que ens preparem per a l’endemà. Un futur on, des de
la resiliència, els homes i dones sortirem més preparats, forts i amb capacitat per adaptar-nos als
reptes del món global i de la nostra generació.
Els 9.023 regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses de tot Catalunya estan sent autèntics baluards
per frenar la pandèmia, aturar la propagació de la COVID-19 i contenir la corba, amb el màxim
objectiu de no saturar el sistema sanitari, de protegir les persones en situació de dependència o
vulnerabilitat, i minimitzar les afectacions provocades per la crisi, també econòmica.
Ho fem al costat i en continu agraïment als professionals dels equips d’emergències, sanitaris,
policies, però també el sector del transport, de la neteja, els establiments d’alimentació, farmàcies i
tota la cadena de serveis essencials que fa possible que visquem aquest confinament de la millor
manera possible, als qui mai podrem reconèixer prou el seu heroisme quotidià.
És per això que els carrers i places, els ajuntaments i els pobles i les ciutats de tot el país volem fer
sentir la nostra veu, clara i nítida, exigent i col·laboradora, decidida i valenta per abordar la crisi
sanitària, la crisi social i la crisi econòmica per les que treballem incansablement per fer front.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i manifestar el nostre més sincer condol a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; donar tot l'ànim i empatia als que s'han vist
contagiats pel COVID-19 i es troben aïllats a casa o ingressats als hospitals. I al mateix temps,
l'agraïment més coratjós als qui treballen en els serveis essencials per garantir la resposta en
moments difícils com els actuals; especialment a totes i tots els professionals sanitaris, a els cossos i
forces de seguretat, amb reconeixement exprés del paper que estan exercint els agents de Policia
Local, bombers i treballadors i treballadores d'emergències que, amb una dedicació digna, treballen
per revertir aquesta situació, com ho són el servei de neteja viària, recollida d'escombraries, aiguaenllumenat, ajuda a domicili, serveis socials, residències, transports, funeràries i altres serveis
municipals essencials.
1.
La prevenció, la via més curta per sortir de la pandèmia
Més de tres setmanes després de la declaració de l’Estat d’alarma, els casos de persones
contagiades i de persones traspassades no han parat de créixer. L’única manera efectiva de tallar la
multiplicació de les cadenes de transmissió és el confinament estricte i efectiu.
Des del municipalisme català donem ple suport a aquest confinament estricte i efectiu, demanem a
tota la ciutadania que ho compleixi i que no es relaxin aquestes mesures fins que les autoritats
sanitàries ho determinin. Es tracta d’una mesura de xoc que ja comença a donar resultats. Encara
ens queda molt camí per recórrer i la prevenció efectiva és imprescindible.
2.
Reforcem el sistema sanitari
Tot i que ningú podia preveure una pandèmia d’aquesta magnitud, la crisi de la COVID-19 posa en
evidència els aspectes a enfortir en un sistema que compta amb la magnífica tasca i compromís dels
professionals sanitaris.
En el pla de desconfinament, hem de poder testar gradualment a tota la població, per assegurar que
no hi hagi una revifada de la pandèmia a Catalunya

Cal dotar de l’equipament adequat de prevenció i emergència totes les persones vinculades amb
serveis essencials i específicament als equips de protecció civil de tots els municipis del nostre país.
Reclamem incorporar les residències de gent gran de manera permanent en el sistema preventiu de
salut, millorant els mecanismes d’informació, protocols i recursos. Tota la xarxa sociosanitària del
nostre país està exposada a una crisi global com la que patim; hem de fer un sistema més fort allà on
tenim a les persones més vulnerables, i fer-ho extensiu també als professionals que hi treballen.
proporcionant tots els equips de protecció individual per poder prendre les mesures d’aïllament i
protecció pertinents.
La transparència i l’accés a la informació és un dret per a la ciutadania i una obligació per les
institucions públiques. Ens cal tenir tot el coneixement, rigor i flux regular d’informació sobre les dades
d’aquesta pandèmia. Especialment, les que afecten les persones: nombre de persones contagiades,
els municipis de residència, les que estan greus i les que han perdut la vida, sigui en centres
hospitalaris, en residències o als seus domicilis. Però més enllà d’aquesta necessitat de dades
públiques i objectives, també cal posar en relleu el paper imprescindible de les alcaldies en tota la
gestió de la crisi sanitària que estem vivint i la necessitat de disposar de la informació necessària per
poder actuar i prevenir. Per a les alcaldies, no només és un dret, sinó un deure tenir la informació sota
la confidencialitat sempre necessària.
Cal dotar de més eines, recursos i equips humans a les Àrees Bàsiques Sanitàries, enfortint
l’assistència primària per a preservar la xarxa hospitalària com a darrer recurs. Apostem així mateix
per un reconeixement laboral i econòmic de tots els i les professionals vinculades al món sanitari per
la insubstituïble tasca que desenvolupen a la nostra societat.
3.
Foment de la justícia social per garantir que ningú quedi enrere
Treballarem per impulsar un pla de contingència social que garanteixi, en primer terme, que les
persones més vulnerables d’abans de la crisi tinguin garantida l’empara de les administracions
públiques. Les mesures que proposem en aquest document de reactivació socioeconòmica tenen
sentit si van adreçades a fer una societat més justa i equitativa, per això és fonamental aquest pla de
contingència social.
L’empobriment general de la nostra societat posarà a prova la capacitat inclusiva de les nostres
estructures en persones que abans de la pandèmia ja tenien dificultats per accedir a l’habitatge, per
fer front a les despeses energètiques o que ja eren beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.
Si amb autònoms i pimes hem d’arribar a la individualització de les solucions, els col•lectius més
vulnerables han de tenir noms i cognoms, sentir l’empara de la comunitat en una situació encara més
difícil de la que tenien abans de la COVID-19.
En aquest sentit, aquesta crisi ha posat en evidència la fragilitat del sistema envers la nostra gent
gran. Cal invertir tant en recursos assistencials com residencials, i posar en valor la qualificació i
retribució que han de tenir els professionals que els atenen, especialment en l’atenció domiciliària.
Tanmateix, la crisi de la COVID-19 generarà un nou tipus d’usuaris i d’usuàries dels serveis socials i
assistencials per l’augment de l’atur que cal preveure. En aquest sentit, cal que els ens locals puguem
disposar de recursos i reforçar la plantilla del personal qualificat necessari de l’àmbit social i de la
dinamització econòmica per fer front a aquesta nova situació, i poder garantir la transició més àgil
possible cap al mercat de treball i evitar el risc de cronificació de la precarietat econòmica i social.
4.
Administracions locals, primera porta d’accés de la ciutadania
La crisi ha portat la necessària intervenció de les institucions supramunicipals per l’abast dels seus
efectes. Fins i tot en aquestes circumstàncies, hem de d’exigir respecte a l’autonomia local.
La proximitat, el coneixement i la sensibilitat dels ens locals en una situació com la que ens trobem
són valors imprescindibles per estar al costat de la ciutadania. No podem acceptar actituds
centralitzadores injustificades, siguin de caire normatiu o amb decisions executives, tant en aquest
primer moment com en les decisions que s’hauran de prendre en els propers mesos.
Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç inesgotable i
intel·ligència col·lectiva han de servir de referent per altres administracions en l'actuació i l'abordatge
d'una emergència humanitària com la que estem patint, des del respecte institucional, el diàleg
permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional.

Per això més que mai ens cal una actuació concertada de totes les administracions en aquesta nova
etapa. Especialment al nostre país. Tot i respectant l’autonomia local, cal que Ajuntaments, Consells
Comarcals, Diputacions i Govern de la Generalitat determinem conjuntament les actuacions de xoc
per a la reactivació, però també les línies estratègiques prioritàries pels propers anys i que no hi hagi
actuacions unilaterals que trenquin l’equilibri i cohesió territorial.
Fins que no aparegui una cura definitiva a aquesta crisis sanitària, els ens locals també haurem de
replantejar i reestructurar molts serveis directes que oferim a la ciutadania, en la seva forma i
contingut (atenció al públic, espais esportius, centres culturals, biblioteques, escoles bressol, escoles
de música...). Serà necessari consensuar entre les diferents administracions una guia clara i
homogènia d’actuació per a tot el territori que ens permeti continuar oferint serveis als ciutadans i
ciutadanes amb criteris de seguretat, sense generar desigualtats entre els territoris.
El diàleg, la cooperació i la concertació han de ser els principis que regeixin , des de la lleialtat
institucional i respecte, les actuacions i que per principi se sustentin en la subsidiarietat i proximitat.
5.
Adaptem els plans de mandat per abordar la crisi social i econòmica
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, el dic de contenció davant la crisi i els
qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions de forma
més directe a la ciutadania. Som l’administració a peu de carrer, a peu de barri de cadascun dels
municipis del país. I en aquesta emergència s’ha vist de nou com alcaldesses i alcaldes, regidors i
regidores de govern i de l’oposició estem treballant colze a colze per ajudar i superar aquesta crisi.
Els ens locals ens comprometem a adaptar les nostres prioritats en aquesta nova realitat que haurem
d’afrontar. En aquest sentit, cal adaptar els plans del mandat 2019-2023 posant en primer terme les
mesures socials i econòmiques que necessitarem per una societat que vol ser cohesionada i
inclusiva.
Ens emplacem a introduir, però també a reclamar, els canvis normatius necessaris per dotar els ens
locals de les eines que ens permetin adaptar les ordenances fiscals a les necessitats sorgides de la
crisi, amb l’aplicació de bonificacions, ajuts i, si cal, exempcions per a persones i empreses en els
tributs locals.
Hem de prendre mesures de reactivació i promoció econòmica a nivell local sempre amb la base de la
cohesió social. Sectors fonamentals per al nostre país com el sector primari, amb una fragilitat
accentuada, i el sector turístic, amb uns danys sense precedents, així com la resta de sectors
econòmics i productius en general, han de veure com des de l’administració s’impulsen mesures
estructurals per a reeixir després del confinament.
La creació d'un Fons Públic Local amb l'objectiu d'articular instruments de finançament per al
desenvolupament econòmic local pot ser una bona eina local. L’obertura d'una línia de finançament
sense interès destinada a finançar programes de reactivació comercial i empresarial entre les pimes,
els autònoms i les persones desocupades del municipi.
Des dels ens locals i des del Govern de la Generalitat ens hem de comprometre també a ser
sensibles amb el teixit associatiu del nostre país que ha estat i ha de seguir essent un dels fonaments
de la nostra societat. I especialment amb el sector de la cultura, que també estan mostrant el seu
compromís en aquests moments difícils. Ens comprometem a reprogramar les activitats culturals i
festives en la mesura del possible: trobarem les eines, els espais i els recursos per què els sigui fàcil
la tornada a l’activitat de creadors i artistes.
Ens comprometem a garantir, en la mesura que les condicions dictin, un programa extensiu i inclusiu
dels serveis educatius i culturals en aquest estiu, que siguin un reforç i possibilitin que l’escletxa
d’oportunitats dels nostres infants i joves no s’accentuï.
6.
Un nou pressupost adequat a les necessitats actuals
Demanem que la Generalitat de Catalunya adapti també els seus instruments tributaris (tram IRPF,
impostos, taxes i cànons) per ajudar les persones que més ho necessitin, tot i garantint una fiscalitat
justa i progressiva.
La situació actual exigeix un tracte especial cap als ajuntaments més vulnerables que es troben en
una situació difícil de risc financer, car en cap cas aquesta situació ha de repercutir en el fet que cap
ciutadà o ciutadana es puguin sentir desatesos visquin al poble o la ciutat que sigui del nostre país.

Seran necessàries mesures tributàries per al teixit productiu, especialment autònoms i petites i
mitjanes empreses, perquè puguin refer la seva activitat. Alhora, cal obrir noves línies d’ajut directe a
fons perdut, avals i crèdits per impulsar els diferents sectors econòmics del nostre país. El nostre
objectiu és que la crisi sanitària no s’emporti per davant el teixit productiu de Catalunya.
En aquest sentit, proposem un pla de reactivació transversal que redefineixi les inversions previstes i
impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus per emparar sectors vitals a la nostra
societat com ho són el primari, el comerç, el turisme i les petites i mitjanes empreses.
A nivell econòmic, cal impulsar i enfortir, amb programes adaptats a la nova situació, les taules de
concertació impulsades pel SOC per a poder concretar a nivell territorial les iniciatives d’impuls
econòmic i d’ocupació, dels departaments de Treball, d’Empresa i, en general, de totes les
administracions supramunicipals.
Alhora, cal concretar un pla de contingència que reforci les polítiques socials amb ajuts específics a
persones i famílies, especialment els col•lectius més vulnerables. En aquesta línia, i per donar
resposta a les noves necessitats de les àrees bàsiques socials caldrà que es replantegin els
contractes-programa de manera immediata i sostinguda en el temps. Cal cercar la celeritat
administrativa i enfortir les dotacions pressupostàries per donar una resposta ràpida davant
l’increment de les urgències socials de nous usuaris/es.
Hem de fer un nou pas ferm per a la simplificació administrativa, que faciliti la reactivació de l’activitat
econòmica, l’emprenedoria i les noves inversions al nostre territori.
Cal disposar immediatament de tots els recursos possibles i posar-los a disposició de les noves
prioritats. Demanem que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat amb un ampli consens,
aprofitant la tramitació ja molt
avançada al Parlament, però que es presentin ja les modificacions que s’escaiguin per a fer front a les
noves necessitats. Més que mai és essencial la màxima unitat d’acció en l’elaboració i aprovació
d’uns pressupostos de reconstrucció del país, que contemplin mesures extraordinàries per fer front a
la triple emergència: la sanitària, la social i l’econòmica.
7.
Enfortiment de les eines de les administracions locals
És necessari que el Govern de l’Estat, que és qui més instruments legislatius i tributaris disposa,
adopti mesures per preservar l’Estat del Benestar tant en l’àmbit social com en l’econòmic.
En primer terme, fent arribar al Govern de la Generalitat i als ens locals de Catalunya els recursos
addicionals que es preveuen a nivell d’Unió Europea i, d’acord amb les competències pròpies,
especialment, la flexibilització de la limitació de l’endeutament públic. Cal incidir també des de l’àmbit
local, del Govern de la Generalitat i de l’Estat en la necessària reorientació dels programes d’atribució
dels Fons Europeus pel període 2021-2027 participant activament en la determinació de les noves
prioritats per aquest període. Igualment demanem que aquests nous Fons i Iniciatives Europees es
reorientin i s'adaptin a la reconstrucció de les economies locals.
En segon terme, amb mesures econòmiques que donin eines a Ajuntaments i Generalitat en l’àmbit
de les seves competències per revifar l’economia del nostre país.
Amb aquesta emergència que patim les entitats locals veuran reduït notablement els seus ingressos
en els pròxims mesos, perquè les circumstàncies de la crisi afecten serveis tan importants com el
transport urbà, i el cobrament de taxes i impostos com l'IBI, l'impost de circulació de vehicles (IVTM),
l'IAE, la plusvàlua..., que retardaran el seu calendari de pagaments i, per tant, produiran un
desequilibri pressupostari. Per aquesta mateixa raó, serà impossible complir la Llei Orgànica
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En aquest sentit, cal que els Ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin per a
poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques. S’ha de flexibilitzar la regla de despesa
i derogar aquells aspectes de la LRSAL que encara ara limiten l’autonomia local. Per això, i en
benefici dels veïnes i veïns dels nostres pobles i ciutats, des del món local reclamem avançar, per ara
poder fer ús del nostre superàvit de 2019 sense cap limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la
regla de la despesa i de l'estabilitat pressupostària, per contribuir amb el nostre estalvi per cobrir les
necessitats de les persones més vulnerables i completar la dotació en material i efectius d’aquells
serveis municipals més necessitats de reforçar.

Cal també flexibilitzar les limitacions en la contractació pública i en la contractació de personal per tal
de poder contribuir, en major forma, a la reconnexió i reactivació dels serveis públics en l’àmbit social
i econòmic.
Finalment, cal garantir la suficiència financera dels ens locals de cara als propers anys. En aquest
sentit, l’aportació incondicionada que l’Estat fa als municipis s’hauria de veure reforçada en la línia de
la necessària reactivació des del món local.
8.
Garantim l'accés als serveis essencials
Hem de reclamar, a part del respecte competencial, claredat i seguretat jurídica en la nova legislació
que està impulsant l’Estat. En pocs dies, s’ha capgirat moltes normes que afecten drets fonamentals,
a l’àmbit laboral, a l’àmbit econòmic, etc., i cal cercar el màxim rigor normatiu i facilitat en la
interpretació.
Quant a les quotes dels llogaters, cal garantir la continuïtat de la normativa aprovada perquè no es
produeixi cap desnonament per l’efecte d’aquesta emergència de salut pública. Cal habilitar també
mecanismes de mediació entre llogaters i propietaris per facilitar el pagament durant els mesos
posteriors al confinament, i regular de forma definitiva els preus dels lloguers.
Cal articular mesures de caràcter universal de minoració i/o de de condonació del pagament del cost
de serveis essencials com l’aigua, la llum i el gas mentre duri el confinament.
L’actual normativa aprovada evita els talls de subministraments bàsics durant el confinament. Però cal
també articular mesures de caràcter universal de minoració i/o de de condonació del pagament del
cost de serveis essencials com l’aigua, la llum i el gas mentre duri el confinament.
Aquest dies s’ha evidenciat que la digitalització de la societat és una eina fonamental que ha de tenir
com a principis la igualtat d’oportunitats i l’equilibri territorial. L’ús massiu de les noves tecnologies, la
capacitació dels usuaris, la digitalització de la societat i el teletreball, tindran un punt d’inflexió a partir
d’aquesta emergència global. Les operadores hi tenen un paper important. A curt termini, s’ha de fer
possible que les empreses operadores de telecomunicacions condonin les quotes dels mesos en què
duri la pandèmia. Però no n’hi ha prou en garantir la seguretat i fiabilitat de les xarxes. Cal
coresponsabilitzar-les també en la sortida de la crisi amb mesures a curt termini com la que
proposem, però també amb mesures estructurals.
L’accés i l’ús universal de les xarxes és un dret que ens pertany com a societat, cal impulsar canvis
legislatius per a protegir-lo i per a poder-lo exercir per evitar la bretxa digital. L’accés i la formació en
noves tecnologies és fonamental per a la inclusió social i per això cal dotar immediatament el nostre
sistema educatiu, a tots els nivells, de les eines per garantir un accés universal i equitatiu, i facilitar
l’ensenyament a distància i no presencial.
9.
Pla de Reactivació Socioeconòmica, evitem que la crisi destrueixi el teixit productiu
La primera mesura per reactivar l’economia i enfortir la resposta amb mesures socials després de la
pandèmia, és treballar conjuntament totes les administracions, però especialment la de l’Estat que és
la que disposa de més eines normatives i recursos econòmics, per a establir un pla individualitzat de
retorn a l’activitat per tal de, a més de salvar persones, salvar empreses, autònoms i, en
conseqüència, llocs de treball.
No ens podem permetre que cap autònom, petita i mitjana empresa o empresa que estigués treballant
abans de la crisi, no reiniciï la seva activitat. És molt més car incentivar la creació de nous comerços,
professionals i empreses en general, que ajudar a tornar a l’activitat a persones, famílies i empreses
que no s’han aturat per raons socioeconòmiques o de mala gestió, sinó per una causa absolutament
aliena a ells.
Per a fer efectiu aquest pla individualitzat de retorn a l’activitat, en l’àmbit de les competències
estatals cal, entre d’altres, adoptar les següents mesures socioeconòmiques:
a) Replantejar els principals impostos que afecten persones i empreses (IVA, IRPF i Impost de
societats) per adaptar-los a la nova realitat.
b) Entre d’altres, a curt termini, s’ha d’establir la suspensió per a autònoms i pimes dels terminis
de pagament de les retencions d’IRPF, IVA i societats i els terminis de pagament de deutes
tributaris liquidats per l’administració.
c) Respecte les cotitzacions dels autònoms i a la seguretat social, establir la suspensió del
pagament mentre duri el confinament i ajornaments sense cost per als mesos següents.
d) Establir línies d’ajut a fons perdut, especialment per a autònoms i pimes.

e) Moratòria dels deutes bancaris per a pimes i autònoms i accés a liquiditat amb avals i crèdits
a interès subvencionat.
f) Incrementar la quantia i facilitar l’accés als ajuts i les prestacions per als autònoms, accelerant
i simplificant els processos per a la seva tramitació.
g) Impulsar les polítiques actives d’ocupació com a instrument fonamental per a combatre l’atur.
h) Pel que fa als deutors hipotecaris i els deutors crediticis en general, s’ha d’exigir a la banca un
esforç per a poder facilitar el retorn al pagament d’aquelles persones que no poden fer front a
la nova situació per haver perdut la seva feina o per la precarietat dels seus ingressos per
efecte dels ERTE o tancaments que s’hagin produït.
10.
Fem de l’adversitat, una oportunitat
10.50 La pandèmia ha aconseguit el que semblava impossible: parar-ho gairebé tot a nivell global.
Hem de poder tenir perspectiva històrica i convertir aquesta dramàtica crisi en una oportunitat per a
fer canvis que abans d’aquesta situació semblaven impossibles.
Hem de saber donar continuïtat al compromís individual, l’esperit comunitari i el voluntariat que estem
veient i vivint aquests dies contra la pandèmia, com uns valors permanents que no es corresponen
només a situacions excepcionals.
Cal aprofitar les noves prioritats a nivell local i global per a la lluita contra la emergència climàtica des
de l’inici de qualsevol actuació. El compromís del nostre país amb els objectius de desenvolupament
sostenible, té més sentit que mai en aquesta nova etapa.
L’aturada de l’economia i la mobilitat derivada ha provocat una millora en els nivells de contaminació
atmosfèrica i neteja d’espais naturals, rius i litoral. Una externalitat positiva de la crisi que hem de ser
capaços de preservar l’endemà, en una crisi que ens convida a mantenir alguns dels hàbits que hem
adquirit, forçosament, per aturar la pandèmia.
L’aprenentatge del teletreball forçat per les circumstàncies s’ha d’aprofitar no només per reduir la
mobilitat, i per tant reduir residus i emissions, sinó també per re-estudiar la necessitat de noves
infraestructures o ampliacions de les existents (aeroports) i fomentar el reequilibri territorial. Des d’un
punt de vista estrictament d’administració local, el teletreball ha de permetre a les administracions
supralocals oferir serveis als ajuntaments petits i a aquests col·laborar per compartir recursos, fins i
tot recursos humans, entre ells. Aquestes oportunitats necessitaran també una empara legal.
La ciutadania i els ens locals hem de fer un pas endavant per participar en plena coresponsabilitat de
les grans decisions socioeconòmiques que es prenen a totes les instàncies i que ens afecten a tots.
La proximitat és un valor que aporta coneixement i sensibilitat, imprescindibles per a poder donar
resposta a la nova situació i aconseguir l’anhel d’una societat més justa, inclusiva, diversa i solidària.”
Legislació aplicable
Article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar l'adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica del municipis de
Catalunya.
Segon.- Notificar a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya els
presents acords.
Tercer.- Fer públic el presenta acord a través del Portal de Transparència.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que el decàleg recull deu punts de reivindicació sorgits
bàsicament del malestar de l’inici de l’estat d’alarma.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que el decàleg avui està una mica
desfasat però és interessant i per tant hi votarà a favor.

Resultat: Aprovat per unanimitat per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres
Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña)
17.0.- Donar compte de l'estat de la situació respecte la pandèmia de COVID_19
Alcaldia fa una explicació sintètica i esquemàtica de les diverses mesures que s'han anat prenent al
llarg de les setmanes d'estat d'alarma:
A data 1 de juny, Breda té 17 casos acumulats de covid-19, confirmats mitjançant prova, amb un total
de 92 casos sospitosos. El total de casos confirmats acumulats de covid-19 a l'Àrea Bàsica de Salut
és de 75 casos.
Mesures fiscals i tributàries:
A activitats econòmiques:
- Modificació calendari fiscal 1r semestre de l'IBI i OVP
- Exempció parcial taxa escombraries activitats econòmiques
- Exempció total taxa OVP bars i restaurants
- Exempció OVP marxants del mercat afectats
Estalvi estimat negocis: 8.000-10.000 euros
A les famílies:
- Bonificació del 10% dels abonaments temporada 2020 piscines
- No cobrament taxa escola bressol des del 12 de març
- No cobrament taxa escola de música fins a finals de curs
Estalvi estimat famílies: 33.000-35.000 euros
Ajudes al comerç:
-

Ajudes directes (encara amb converses amb l' UBIC) d'entre 3.000 i 6.000 euros.

L'alcalde procedeix a explicar de manera superficial les mesures preses a nivell assistencial, policial,
les mesures a nivell social-cultural, moltes de les quals ja se'n va donar compte al passat ple del 6
d'abril. També es dóna compte de les mesures preses en l'àmbit de l'educació. L'alcalde finalitza
l'exposició amb l'agraïment a tots els col·lectius que han estat al peu del canó des del primer dia i
trasllada ànims i escalf de l'Ajuntament a aquelles famílies que han patit la malaltia o que han perdut a
un ésser estimat.
Tot seguit la regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta si totes les ajudes
sol.licitades s’han pogut tramitar per l’assistenta social.
L’Alcalde respon que en aquests moments l’Ajuntament ja disposa dels serveis d’educadora social i
assistenta social, i no tenim constància que s’hagi quedat cap informe ni cap expedient per tramitar.
Cal dir que les ajudes amb aliments s’han tramitat a través de Càritas i han beneficiat a unes seixanta
vuit famílies.
La Sra. Cortada pregunta si l’Escola i els casals d’estiu han demanat ajuda a l’Ajuntament per complir
amb la normativa de prevenció de COVID.
La regidora Eva Andrés respon que l’escola bressol ha obert avui amb un total de vuit nens i nenes, i
segueix un protocol especial que s’ha penjat a la web de l’escola bressol. Respecte l’escola CEIP
Montseny obre demà i s’ha coordinat tot amb l’empresa de neteja i l’IES obrirà la setmana vinent.
Finalment explica que els casals es fan a través de l’AMPA i que únicament ens han demanat aules
de l’escola, així com el casal de futbol que es farà a les instal·lacions esportives; en tots aquests
casos els protocols i la neteja va a càrrec de les entitats que els organitzen.
La Sra. Cortada pregunta si l’Ajuntament s’ha reunit amb els empresaris, no només amb els
comerços, i si coneix la situació general a nivell d’empresa.

L’Alcalde respon que inicialment l’esforç s’ha centrat amb els comerciants i botiguers que han tingut
un impacte immediat però resta pendent de fer una reunió amb la resta d’empresaris.
El regidor Andreu Pujol manifesta que a nivell d’Ajuntament resulta més fàcil poder incidir en els
comerços que amb la resta d’empreses, atès que amb les empreses industrials s’han de prendre
altres mesures més estructurals a llarg termini, com són les polítiques de polígons, urbanisme, etc,
per això des de l’Ajuntament s’està estudiant implementar mesures de reactivació del petit comerç,
com pot ser establir un punt de recollida semblant al que s’utilitza pel comerç electrònic o altres
ajudes per fomentar el consum local.
El regidor Samuel Torres manifesta que com a regidor ha parlat amb diferents industrials del municipi
i tots ells es troben amb diferents situacions, amb moltes dificultats però no té constància que cap
d’ells s’hagi donat de baixa.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt pregunta per la situació del carril bici i també
per la gestió dels casals d’estiu i si l’Ajuntament s’ha plantejat assumir-ne la gestió.
La Sra. Andrés respon que els casals estan a l’expectativa de veure la reacció del pares i s’ha
d’acabar de veure la necessitat que l’Ajuntament ajudi als casals, però adverteix que l’Ajuntament ha
de ser curós perquè són entitats privades amb ànim de lucre i per tant les ajudes han d’anar
destinades en tot cas a les famílies que no poden pagar.
L’Alcalde explica que el carril bici han parat les obres fins que la Generalitat no aprovi la modificació
del projecte, i des de Infraestructures ens diuen que és un tema de la Generalitat i que no hi poden fer
més. No obstant la previsió és que a mitjans de juny d’aprovi la modificació i llavors hi haurà feina per
unes tres setmanes, per tant, es preveu que pugui estar finalitzat a finals de juliol. Conclou dient que
ha trucat per parlar amb el Subdirector General i espera resposta respecte a la situació de perill que
comporta el fet que s’està fent un ús provisional i hi ha un risc real de fer-se mal atès que cal acabar
de fer la connexió de la passera sobre la riera com més aviat millor.
Resultat: el Ple se’n dona per assabentat.
18.0.- Moció per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció
promoguda per l’Associació Catalana de Municipis (ACM):
MOCIÓ PER UNA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DES DE LA PROXIMITAT
La crisi generada per la COVID-19 afecta a tota la nostra societat de forma estructural. Per aquest
motiu, des de totes les institucions i des de la societat civil s’estan fent propostes per afrontar la
recuperació en els propers mesos i anys.
En l’àmbit dels ens locals, recentment s’ha consensuat un decàleg amb més de 55 mesures que
abasta pràcticament tots els àmbits que ens han de permetre enfocar l’endemà de la crisi sanitària de
la COVID-19.
Al marge de mesures macroeconòmiques i de decisions de finançament que depenen de la Unió
Europea, els municipis estem convençuts que les polítiques de proximitat seran decisives per afrontar
una recuperació ràpida tant des de la vessant social com des de l’econòmica. En aquest sentit, el
finançament europeu, flexibilitzar els objectius d’endeutament i d’altres mesures macroeconòmiques
contribuiran també a aquesta finalitat.
Tot i això, la primera mesura que s’hauria de prendre per a iniciar aquesta recuperació de manera
efectiva, i des de baix a dalt, és que les administracions locals puguin prendre decisions jurídiques i
econòmiques en el marc de les seves competències. Poder disposar de finançament, de liquiditat,
flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària, conjuntament amb mesures per a la
contractació pública i de personal per part de l’administració local, beneficiarà a la societat. Des de
l’àmbit local es poden impulsar iniciatives de proximitat, enxarxant una societat que necessita més
que mai aquesta intervenció pública conjuntament amb l’impuls del propi teixit social i de les
empreses.
Considerant que els ens locals són els qui millor han complert els objectius de la llei d’estabilitat
financera, és just que puguin disposar dels seus propis recursos. I els que no hagin generat superàvit

o romanents, han de poder disposar també de mesures econòmiques que garanteixin que els
projectes de recuperació es podran impulsar a tot el país per tal que cap ciutadà es quedi enrere
independentment del municipi on viu.
Des del Govern de l’Estat s’ha pres alguna iniciativa en aquest sentit per a poder disposar d’una part
del superàvit, i s’ha manifestat la voluntat de seguir en aquesta línia, però ens cal més celeritat per no
fer que la situació es deteriori encara més.
És per aquest motiu que es sotmet a aprovació la següent resolució per demanar que es prenguin les
següents mesures per part del Govern de l’Estat:
PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera. La
modificació ha de permetre que els Ajuntaments puguin disposar de la totalitat del superàvit generat
l’any 2019 i els romanents dels anys anteriors.
SEGON.- Flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària. A més, aquells Ajuntaments
que han aplicat o estiguin aplicant plans d’ajustament econòmics, financers o de sanejament, han de
poder accedir a liquiditat i finançament mentre duri la situació de crisi.
TERCER.- Flexibilitzar les mesures ce contractació pública, per dotar de major agilitat i capacitat per
impulsar les mesures de reactivació socioeconòmica. Cal també flexibilitzar la gestió i contractació de
personal dels ens locals, amb mesures per facilitar i incentivar les jubilacions anticipades que facilitin
noves contractacions en sectors necessaris per afrontar la reactivació.
QUART.- Que l’única limitació per a la destinació de recursos propis sigui que s’hagin de destinar a
despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica dels nostres municipis i de la nostra
societat.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat i a l’Associació Catalana de Municipis.
Intervencions
L’Alcalde presenta la proposta.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, recorda que la llei d’estabilitat pressupostaria va
ser aprovada en el seu moment per Convergència, el PP i UPD, és a dir, tota la dreta es va mobilitzar
per establir les limitacions, no obstant dit això el PSC votarà a favor d’aquesta moció perquè entén
que cal mobilitzar els superàvits que es generin per destinar-los a polítiques socials i a mesures
econòmiques per contribuir amb els nostres estalvis cobrir les necessitats de les persones més
vulnerables i completar la dotació amb materials i efectius dels serveis municipals que precisin ser
reforçats. De fet tot això ja s’està treballant i negociant per la Federació espanyola de municipis i cal
esperar la concreció d’aquestes negociacions que es varen iniciar abans del COVID amb diferents
associacions de municipis i el Ministeri d’Hisenda i de Política Territorial. De totes formes, tal com he
dit, hi votarem a favor.
Resultat: Aprovat per unanimitat per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres
Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña)
19.0.- Moció per exigir el govern espanyol el pagament immediat de les prestacions
econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació
temporal d'ocupació
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció:
MOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES
PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES
PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ
L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al conjunt de la
ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la suspensió temporal de
l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de persones
s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de
regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per
força major representen el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores.
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha acumulat un seguit
d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO.
Avui, especialment, es constaten un munt d’incidències, com per exemple que no han computat els
fills per determinar la prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones
treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han vist caure els seus
ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern
de l’estat espanyol està atacant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de la
seva activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el
govern espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones treballadores,
mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions
personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa
i irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de
totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar les polítiques
actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 milions d’euros. Això comportarà,
evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per recuperar
el nostre teixit productiu en la situació posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests
diners que suposadament havien de servir per fer front al pagament de les prestacions i,
malauradament, constatem que aquesta finalitat no s’està veient satisfeta.
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes prestacions, i ha posat a
la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció
telefònica i suport general en la tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar la
realitat, que és que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica.
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de Treball i Economia
Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb les entitats bancàries que, de forma
excepcional, es comprometien a avançar a la seva clientela el pagament de les prestacions de
desocupació.
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de les difícils
realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta
injusta i injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis assistencials
municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les
seves demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista
personal i econòmic.
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de denúncia
de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i que no han cobrat
les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones
treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així
com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.
SEGON.- Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament dels
ERTO que encara no han pagat.
TERCER.- Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.
Intervencions
El regidor Andreu Pujol presenta la proposta.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP manifestant que cal explicar que el servei del
SEPE ha rebut un allau de sol.licituds de prestacions, més de tres milions i mig, i a data d’avui ja
n’han estat reconegudes el 98%. El mes passat a Catalunya ja havien cobrat 570.000 persones, i

actualment no queden pràcticament prestacions per reconèixer ni pagar. També s’ha de dir que
moltes persones s’han quedat sense cobrar per errors aliens al SEPE. S’ha arribat a acords amb els
bancs per tal que facin avançaments i així les persones no han d’esperar a cobrar el dia 10 de juny.
Per tot l’esmentat hi votarà en contra atès que en data d’avui les prestacions ja han estat abonades.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol
Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel
Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan) i 1 vot en contra
(Antonio Marín Acuña)
20.0.- Assumptes urgents
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda per majoria absolta amb 9 vots a favor de ERC i PSC i dues
abstencions de JxCat-Breda i CUP, incloure amb caràcter d’urgència, els següents assumptes a
l’ordre del dia:
20.1.- Aprovar l'adjudicació del contracte de préstec a llarg termini pel finançament de part de
les inversions del 2020.
Antecedents
El Ple del 6 d´abril de 2020 va ha adoptat l’acord següent “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”, d’acord amb les condicions de prudència financera.
El procediment de licitació va quedar suspès en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’esta d’alarma pel COVID19, i d’acord amb el RDL 8/2020, de 17 de març.
En data 7 de maig va entrar en vigor la disposició addicional vuitena del RDL17/2020, de 5 de maig
per la qual s’aprova l’aixecament de la suspensió general imposada a les licitacions públiques, i per
tant, a partir d’aquesta data esdevé possible iniciar la publicació del procediment de licitació.
Per resolució d’Alcaldia número 2020DECR000377 de 8 de maig, donada la urgència de la tramitació,
s’aprova l’actualització de les dades de l’operació de préstec, condicionant la validesa i eficàcia de
l’acord a la posterior convalidació per part del Ple de la Corporació.
La demora en l’inici del procediment de licitació va comportar la necessitat d’actualitzar les condicions
dels criteris de prudència financera. Tanmateix, a partir de l’anunci d’informació prèvia que
l’Ajuntament va publicar en el perfil del contractant, es va constatar la dificultat de moltes entitats
financeres d’oferir un tipus fix, fet que podria portar com a conseqüència que el procediment quedés
desert per manca de propostes ajustades als requeriments del PCAP. És per això que es proposa
acceptar les proposicions de tipus d’interès variable.
A fi de facilitar la presentació d’ofertes s’aprova modificar les condicions del préstec que consten a la
clàusula primera, sisena i setena del Plec de Clàusules (tipus d’interès fix o variable) i admetre i
valorar totes aquelles propostes que s’ajustin i compleixin el principi de prudència financera, segons el
càlcul del dia 6 de maig de 2020.
En data 12 de maig es publica al perfil del contractant l’obertura del procediment de licitació, fixant un
termini de 10 dies hàbils, fins el 26 de maig, i que qualsevol entitat financera pugui presentar la seva
oferta, que ha d’anar en sobre digital (seguint les instruccions del Plec i de la plataforma de
contractació).
Dins del termini conferit, es presenten ofertes per part d’entitats financeres, tal com es posa de
manifest al certificat emès pel secretari interventor, que consta a l’expedient.
En data 28 de maig de 2020, es reuneix la Mesa de Contractació per estudiar les condicions de les
ofertes presentades, i va concloure que aquestes s’ajusten al principi de prudència financera i per tant
són susceptible de ser acceptades.
Vist que la Mesa va informar favorablement a l’oferta presentada per BBVA SA, resulta procedent
aprovar l’adjudicació del contracte de conformitat amb l’establert en l’article 158 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre de Contractes del Sector Públic,
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 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.
L'article 26, 158 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.
Per tot allò exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar el contracte de concertació d’una operació de préstec a llarg termini, a favor del
BBVA SA, per tal de finançar part de les inversions a portar a terme durant l’exercici 2020, prevista en
el pressupost d’aquest ajuntament, segons les següents condicions:
IMPORT CONCEDIT
3000.000 Euros
TERMINI DE L'OPERACIÓ en anys (no hi ha
carència)
10
Període
de
liquidació
d'interessos
i
amortització
[mensual/trimestral/semestral/anual]
Trimestral
Tipus d'Interès FIX 0,680%
TAE 0,680%
Cost Total Màxim («A»+ «B») = 0,689 %
A
B
C. F. E = 0,189

Diferencial per oper/entitat = 0,500 [0,20/0,50/ 0,75]

Comissions de No Disponibilitat [màxim 0,1%
Exempt.
anual]Interessos de demora]
Interessos de demora [Interès de l'operació + Interès de l'operació + 2% anual màxim
2% anual màxim]
INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ - Pel secretari interventor de l’Ajuntament . Fedatari Públic Municipal
Comissió d’obertura
Exempt.
Comissió per amortització o cancel·lació
Exempt.
anticipada

Segon.- Notificar l’acord al BBVA SA, adjudicatari de la citada operació de préstec a llarg termini, i citarlo per a la seva formalització abans de quinze dies a comptar des de la data d’adjudicació de l’operació.
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.
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), 2 vots en contra (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín
Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve)
20.2.- Aprovar la modificació dels termes d’adjudicació del contracte de gestió, explotació i
manteniment de les pistes de pàdel
Antecedents

El Ple de la corporació, en la sessió ordinària celebrada el dia 6 d’abril de 2020 va aprovar 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).
En data 31 de maig de 2020, amb registre E2020001854, Barcelona Sport Management SL es
compromet a realitzar inversions durant la durada del contracte i sol·licita l’allargament que pertoca en
aplicació del PCAP.
Segons informe de la Secretaria-intervenció de la Corporació la proposta d'inversió s'ha realitzat una
vegada adjudicat el contracte pel Ple de data 6 d'abril de 2020, no obstant el contracte encara no s’ha
formalitzat ni s’ha iniciat la prestació del servei, per tant no estem davant d’un supòsit de modificació
contractual en el qual haurien d’operar les regles establertes en els articles 203 a 207 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públics. Atenent que el contracte administratiu
encara no és vigent resulta possible modificar els termes de l’adjudicació sempre i quan les noves
prestacions i compromisos contractuals no desvirtuïn el procediment de licitació ni perjudiquin a
tercers i quedi degudament justificat l’interès públic de la proposta.
L’informe també posa de manifest que “les administracions públiques poden subscriure acords,
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin
contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per
objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, els efectes i el règim jurídic
específic que, si s’escau, prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes poden tenir la
consideració de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-s’hi amb caràcter previ,
vinculant o no, a la resolució que hi posi fi”, de conformitat amb el que preveu l’article 86.1 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu de les Administracions Públiques.
Vist que el PCAP té per objectiu que el concessionari faci inversions en benefici del servei, la
proposta realitzada per BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL es considera ajustada a l’interès
públic perseguit, sense afectar al resultat de la licitació pública i per tant resulta oportú modificar
l’acord d’adjudicació del contracte de concessió per incloure noves prestacions i compromisos
d’inversions amb la conseqüent ampliació de la durada del contracte, en els termes previstos en el
PCAP.
Legislació aplicable
Articles 150, 151, 190 i 284 i ss de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públics.
Art. 86.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu de les Administracions
Públiques.
Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004).
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats
del sector públic local (RD 424/2017).
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 modificació dels termes d’adjudicació del contracte de gestió, explotació i
manteniment de les pistes de pàdel a BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL, amb CIF
B55145270.
Essent els termes d’adjudicació els següents:
-

Termini: 16 anys (192 mesos)
Cànon: 1.000,00€/any
Inversions a realitzar:
 Construcció de dues pistes de pàdel
 Adequació de les pistes existents
 Canvi de gespa de les pistes existents (inversió prevista: 12.500 euros)
 Material d’automatismes d’accés a les 4 pistes i al recinte (inversió prevista: 2.500 euros)
 Instal·lació d’automatismes d’accés a pistes (inversió prevista: 6.000 euros)

L’ampliació de la durada del contracte es condiciona a l’efectiva acreditació de la despesa d’inversió
compromesa. En cas que no s’executi la inversió, l’ampliació de termini quedarà sense efecte, i es

considerarà com un incompliment del contracte per part del concessionari que comportarà la pèrdua
de la garantia definitiva.
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.- Condicionar l’adjudicació formal del contracte a l’aportació, en el termini màxim de 5 dies
hàbils, la documentació acreditativa de la constitució d’un suplement de la garantia de 4.317,00 euros
(5% de 86.340 euros). Aquesta garantia complementària podrà prestar-se en alguna de les formes
establertes en el PCAP.
Tercer.- Fixar, com a data d’inici de la concessió, el 15 de juny de 2020.
Quart.- Notificar la present resolució, juntament amb el contracte a l’empresa adjudicatària del
contracte, a fi i efecte que sigui formalitzat abans de l’inici de la concessió.
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació.
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 per coherència amb el que havia
votat anteriorment sobre aquesta qüestió, hi votarà en contra.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda manifesta que s’abstindrà perquè no va
participar en l’elaboració del plec de clàusules ni en la mesa.
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)
21.0.- Precs i preguntes
L’Alcalde dona la paraula als portaveus.
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que en primer lloc vol agrair a
l’Alcalde que hagi mantingut la comissió telemàtica per fer el seguiment de la crisi del COVID19. No
obstant, pregunta quins plans té l’Ajuntament per recuperar l’economia del poble, ja siguin a curt o
mitjà termini. També demana que l’Estat permeti i flexibilitzi la possibilitat de destinar el superàvit dels
ajuntaments per atendre necessitats derivades del COVID19.
El regidor Andreu Pujol manifesta que les mocions sobre l’ús del superàvit pressupostari s’aproven
per reivindicar que es pugui utilitzar atès que avui no és possible fer plant amb el superàvit. Respecte
les mesures concretes que emprèn l’Ajuntament explica que s’obrirà una convocatòria d’ajudes pel
comerç, s’incidirà amb la promoció turística del municipi, i es fiscalment es deixaran de cobrar taxes;
no obstant adverteix que l’impacte que pot tenir la política municipal és relatiu, atès que l’Ajuntament
no pot solucionar els problemes de cada persona i cada empresa, perquè estem davant d’un
problema global, generalitzat, on no hi ha una solució senzilla. Podem fer mesures concretes per
ajudar però no ho solucionarem.
El Sr. Marín manifesta que no demanava pas que es destini diners a les empreses, sinó que es fessin
actes de promoció del poble.
L’Alcalde manifesta que l’Ajuntament no ha estalviat pas amb la crisi, al contrari, té una previsió de
menys recaptació d’uns aproximadament 150.000 euros i en canvi només ha estalviat uns 100.000
euros, per tant té un dèficit important que cal veure com fer-hi front. Per altra banda, l’Ajuntament no

pot comptar encara amb moltes subvencions que han quedat suspeses i cal veure si continuen en
peu, com és el cas del PUOSC.
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt manifesta que la setmana passada el Consell
Comarcal de la Selva es va rentar les mans amb el tema dels menjadors escolars.
L’Alcalde respon que el Consell Comarcal va aprovar retornar les competències de gestió dels
menjadors al Departament d’Ensenyament, però durant l’any 2021 continuarà amb el contracte de la
concessió amb EUREST. Explica que Breda juntament amb sis ajuntaments més, estem treballant
perquè el Departament delegui les competències als ajuntaments, i restem emetents per veure com
s’acaba posicionant.
El Sr. Reche pregunta pel futur de l’escola de música.
L’Alcalde respon que hi ha un debat intern sobre la seva continuïtat, i no hi ha res decidit. Avui hi ha
16 matriculats i tenim un dèficit estructural anual d’uns catorze mil euros. Si s’acaba per tancar, els
acords es portaran al Ple.
El Sr. Reche manifesta que es fa difícil d’entendre perquè hi ha tant poca gent interessada en l’escola
de música.
El Sr. Pujol manifesta que va haver un moment que va anar bé quan tots varen sumar esforços, però
després varen sorgir discrepàncies que poc a poc han portat la decadència. Caldria fer esforços per
consolidar els llocs de treball dels professors que avui estan en precari. S’han fet accions per captar
més usuaris, ens hem reunit amb el director, es va fer difusió i no sabem perquè però no acaba
d’enganxar a la gent. En aquests moments cal decidir si es fa una aposta al cent per cent per l’escola
o es tanca, atès que no es pot fer a mitges. Cal fer l’anàlisi de si estem disposats com a municipi a
apostar pel servei o no, i si estem en condicions de prestar tots els serveis.
El Sr. Reche demana que es faci una mesa de partits per buscar solucions viables, i explorar altres
vies com pot ser mancomunar el servei amb un altre poble de l’entorn.
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda pregunta sobre l’estat de la riera del Repiaix
després de les llevantades i si es preveu arranjar.
El regidor Samuel Torres respon que ja s’ha aprovat el pressupost i la brigada té pendent de rebaixar
i es posaran les sis estaques o pals de castanyer de Viladrau. Es preveu que en 15 dies ja estigui tot
solucionat.
La Sra. Cortada pregunta per la festa major, com està previst celebrar-la i quines alternatives hi ha.
La regidora Núria Marés respon que si estem confinats a casa s’haurà de suspendre, però tal com
evoluciona la pandèmia sembla que permetrà celebrar la festa amb condicions de normalitat, excepte
els concerts que no es faran dins la Sala del Cercle, es faran a l’aire lliure; i les festes infantils es
faran més visuals i amb els nens asseguts. Conclou dient que malgrat tot, dependrà de la situació
que estiguem i a hores d’ara no ho podem saber, per tant hem d’esperar veure com evoluciona la
pandèmia.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament.

