
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2020 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2020000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de juliol de 2020 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 22:15 h 
Lloc: l’Espai Jove (carrer Nou) 
 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió: 
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es 
comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
L’Alcalde-President, Sr. Dídac Manresa, fa un apunt previ explicant les causes de força major que han 
aconsellat celebrar la sessió del Ple a l’edifici de l’espai jove del carrer Nou per poder mantenir la 
distancia de seguretat que estipulen les mesures de prevenció del COVID19. 
 
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 1 
de juny 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 CONCEPTE DATA 

1046-000020-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000020 25/05/2020 

1046-000021-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000021 01/06/2020 

1046-000022-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000022 08/062020 

1046-000023-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000023 15/06/2020 

1046-000024-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000024 22/06/2020 

1046-000025-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000025 29/06/2020 

1046-000026-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000026 06/07/2020 

1046-000027-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000027 13/07/2020 

 
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 relació nen a 
continuació els decrets que han estat dictats en els períodes compresos entre l’1 de juny i el 24 de 
juliol de 2020: 
 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2020DECR000424  2454-000003-2020 01/06/2020 Dec modificació instructor expedient  

2020DECR000425  2442-000004-2020 01/06/2020 Dec inici ordre execució neteja finca  

2020DECR000426  1376-000019-2020 02/06/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic  

2020DECR000427  1458-000003-2020 03/06/2020 Decret sobre modificació de bases 

2020DECR000428  1046-000022-2020 03/06/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000429  1507-000003-2020 03/06/2020 Concessió d'una bestreta 

2020DECR000430  1599-000048-2020 04/06/2020 Dec ús sala polivalent centre cívic  

2020DECR000431  2454-000002-2020 04/06/2020 Dec restauració legalitat  

2020DECR000432  2622-000001-2020 05/06/2020 
Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat 
municipal 

2020DECR000433  1458-000002-2020 05/06/2020 
Aprovar provisionalment el llistat de persones admeses i excloses al 
procés selectiu de brigada jove i convocar el sorteig d'adjudicació de 
places 

2020DECR000434  2664-000087-2020 05/06/2020 Dec baixa caducitat inscripció padronal  

2020DECR000435  2410-000038-2020 05/06/2020 Dec desestiment llicència 

2020DECR000436  2436-000025-2017 05/06/2020 Dec caducitat definitiva 

2020DECR000437  2436-000006-2020 08/06/2020 Dec llicència urbanística 

2020DECR000438  2575-000001-2020 08/06/2020 Dec requeriment canvi titularitat  

2020DECR000439  1523-000007-2020 09/06/2020 Reconeixement d’un nou trienni a favor de I.M.R. 

2020DECR000440  1523-000008-2020 09/06/2020 Reconeixement d’un nou trienni a favor de X.C.A. 

2020DECR000441  3025-000004-2020 09/06/2020 Rectificació error material decret d’alcaldia 

2020DECR000442  1046-000023-2020 09/06/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000443  1657-000010-2020 09/06/2020 
Ordenació de pagament factures aprovades per la junta de govern de 
8 de juny de 2020 

2020DECR000444  2748-000003-2020 09/06/2020 Aprovar el projecte lleure jove 2020 de l'àrea de Joventut 

2020DECR000445  1431-000041-2020 09/06/2020 Dec contractació subministrament Escola Bressol  

2020DECR000446  2821-000005-2020 10/06/2020 
Aprovar la sol·licitud d'inclusió al Programa Casal Estiu Sigues Tu de 
Dipsalut 

2020DECR000447  2444-000002-2020 10/06/2020 Dec arxiu expedient  

2020DECR000448  1599-000049-2020 10/06/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic  

2020DECR000449  1657-000012-2020 10/06/2020 Aprovació factures d'Endesa mes d'abril 

2020DECR000450  2436-000007-2020 11/06/2020 Dec llicencia urbanística 11062020  

2020DECR000451  2244-000001-2020 11/06/2020 
Resolució de les subvencions concedides als participants a la rua de 
Carnaval 2020 

2020DECR000452  1599-000049-2020 11/06/2020 Dec rectificació error material  

2020DECR000453  1512-000006-2020 11/06/2020 

Aprovar el pagament d’una nòmina salarial extraordinària que 
regularitza amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2020, 
l’increment del 2% de les retribucions dels empleats públics al servei 
de la corporació. 

2020DECR000454  1458-000005-2020 11/06/2020 Inici selecció monitora Projecte Lleure Jove 2020 

2020DECR000455  1677-000012-2020 12/06/2020 Pagaments factures de finals d'abril i assegurança 

2020DECR000456  2334-000037-2020 12/06/2020 Dec atorgar espai públic gespa davant poliesportiu 

2020DECR000457  1677-000020-2020 12/06/2020 Pagament lloguers i tècnics 

2020DECR000458  1861-000056-2020 15/06/2020 
Aprovar el canvi per l'entrada a les piscines municipals, temporada 
2020 

2020DECR000459  1458-000004-2020 15/06/2020 Admesos i exclosos recepcionistes piscines municipals 

2020DECR000460  2664-000010-2020 15/06/2020 Dec baixa definitiva padró habitants  

2020DECR000461  2664-000023-2020 15/06/2020 Dec baixa definitiva padró habitants  

2020DECR000462  2664-000055-2020 15/06/2020 Dec baixa definitiva padró habitants  

2020DECR000463  2349-000008-2020 16/06/2020 Dec alta gual 432 Mn. Pere Ribot 45  

2020DECR000464  2664-000153-2020 16/06/2020 Dec baixa padró inscripció indeguda  

2020DECR000465  2664-000154-2020 16/06/2020 Dec baixa padró inscripció indeguda  

2020DECR000466  2664-000155-2020 16/06/2020 Dec baixa padró inscripció indeguda  

2020DECR000467  2664-000155-2020 16/06/2020 Dec baixa padró inscripció indeguda  

2020DECR000468  1458-000002-2020 17/06/2020 Resolució de l'adjudicació de places de Brigada Jove 2020 

2020DECR000469  1861-000058-2020 17/06/2020 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil  

2020DECR000470  2240-000014-2020 17/06/2020 
Sol·licitar una subvenció del programa PT15 a DIPSALUT pels 
costos salarials dels socorristes de les piscines 

2020DECR000471  1512-000007-2020 17/06/2020 Aprovació i pagament nòmines paga extra Juny 2020 

2020DECR000472  1046-000024-2020 17/06/2020 Dec ordre del dia 

2020DECR000473  1599-000051-2020 18/06/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic  

2020DECR000474  1376-000018-2020 18/06/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic casal educatiu  



 

 

2020DECR000475  1376-000018-2020 18/06/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic casal esportiu  

2020DECR000476  2753-000006-2020 18/06/2020 Dec atorgar llicencia ús privatiu equip públic  

2020DECR000477  1431-000043-2020 19/06/2020 Compra de carnets control entrada piscines municipals 

2020DECR000478  1677-000017-2020 19/06/2020 Aprovació de les factures fase ‘O’ 

2020DECR000479  1677-000017-2020 19/06/2020 Aprovació de les factures fase ‘A-D-O’ 

2020DECR000480  2005-000007-2020 19/06/2020 
Aprovació dels càrrecs del maig del 2020 del Servei de Gestió 
Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva 

2020DECR000481  2244-000014-2020 19/06/2020 
Aprovar el conveni específic de subvenció nominativa a l'AMPA de 
l'Institut Vescomtat De Cabrera - Breda, pels anys 2020 - 2022 

2020DECR000482  1677-000016-2020 19/06/2020 Pagament factures 

2020DECR000483  1046-000025-2020 22/06/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000484  2318-000001-2020 22/06/2020 Dec tramesa certificat numeració  

2020DECR000485  2244-000015-2020 22/06/2020 
Aprovar el conveni específic de subvenció nominativa a la Unió de 
Comerciants i Botiguers de Breda, pels anys 2020 - 2022 

2020DECR000486  2244-000022-2020 22/06/2020 
Aprovar el conveni específic de subvenció nominativa a la Fundació 
Privada Oncolliga Girona, pels anys 2020 - 2022 

2020DECR000487  2244-000024-2020 22/06/2020 
Aprovar el conveni específic de subvenció nominativa a l’Associació 
Dones De Breda pels anys 2020 - 2022 

2020DECR000488  1458-000004-2020 22/06/2020 Llista definitiva recepcionistes piscines 

2020DECR000489  2126-000009-2020 22/06/2020 
Aprovació de la liquidació del maig del 2020 del servei de gestió 
tributària i cadastral del Consell Comarcal de la Selva 

2020DECR000490  1238-000002-2020 22/06/2020 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil 

2020DECR000491  2410-000032-2020 23/06/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000492  1458-000006-2020 23/06/2020 
Convocatòria de selecció de personal: operari de serveis de la 
brigada municipal. 

2020DECR000493  1658-000005-2020 23/06/2020 
Aprovar sol·licitud targeta moneder per a depeses de caixa fixe per 
l'Escola Bressol 

2020DECR000494  2410-000029-2020 23/06/2020 Dec comunicació urbanística 

2020DECR000495  2410-000018-2020 23/06/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000496  1458-000002-2019 23/06/2020 
Decret contractació de recepcionistes de les piscines municipals per 
la temporada d'estiu 2020 

2020DECR000497  2410-000033-2020 23/06/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000498  2410-000035-2020 23/06/2020 Dec requeriment comunicació  

2020DECR000499  2410-000036-2020 23/06/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000500  1512-000008-2020 23/06/2020 Aprovació nòmines mes de juny 

2020DECR000501  2664-000110-2020 25/06/2020 Dec caducitat inscripció padronal  

2020DECR000502  2664-000091-2020 25/06/2020 Dec caducitat inscripció padronal  

2020DECR000503  2664-000092-2020 25/06/2020 Dec caducitat inscripció padronal  

2020DECR000504  2410-000030-2020 25/06/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000505  2410-000039-2020 25/06/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000506  2410-000034-2020 25/06/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000507  2917-000009-2020 25/06/2020 Dec alta nínxol 225a Gallart Claret M 

2020DECR000508  1599-000049-2020 25/06/2020 Dec modificar llic. ús privatiu equip públic  

2020DECR000509  1658-000005-2020 26/06/2020 Bestreta Escola Bressol de juny-2020 

2020DECR000510  2410-000040-2020 26/06/2020 Dec requeriment comunicació urbanística 

2020DECR000511  1447-000001-2020 26/06/2020 
Sol·licitar a la tresoreria de la Generalitat de Catalunya, que 
transfereixi part de la participació municipal en els tributs de l’Estat, a 
l’entitat BBVA 

2020DECR000512  1431-000044-2020 26/06/2020 Dec aprovació contractació  

2020DECR000513  1861-000061-2020 29/06/2020 
Aprovar rebuts de l’escola de música CEMCAB del mes de març del 
2020 

2020DECR000514  2005-000006-2020 29/06/2020 Aprovar rebuts de l’escola bressol del mes de juny del 2020 

2020DECR000515  2544-000004-2020 29/06/2020 Dec atorgar llicència activitat 29062020  

2020DECR000516  1458-000006-2020 29/06/2020 
Decret sobre contractació laboral temporal de brigada de serveis - 
neteja viària 

2020DECR000517  1458-000003-2020 30/06/2020 Llista provisional d'admesos al procés de selecció 

2020DECR000518  1376-000021-2020 30/06/2020 
Aprovació del conveni de col·laboració projecte brigada jove - 
monitora de casal 

2020DECR000519  2436-000002-2018 01/07/2020 Dec pròrroga llicència 

2020DECR000520  2126-000009-2020 01/07/2020 
Aprovació liquidació del mes de maig del servei de gestió tributària i 
cadastral del Consell Comarcal de la Selva 

2020DECR000521  1046-000026-2020 01/07/2020 Dec ordre del dia 

2020DECR000522  3025-000005-2020 01/07/2020 Autorització permís de paternitat 

2020DECR000523  1677-000019-2020 02/07/2020 Aprovació de les factures fase ‘O’ 

2020DECR000524  1677-000019-2020 02/07/2020 Aprovació de les factures fase ‘A-D-O’ 

2020DECR000525  2442-000004-2020 02/07/2020 Dec incoar imposició multa  

2020DECR000526  1458-000006-2020 02/07/2020 Acceptar baixa voluntària 

2020DECR000527  1650-000001-2020 02/07/2020 
Convocar Comissió Especial de Comptes del Compte General del 
2019 

2020DECR000528  1458-000006-2020 03/07/2020 
Aprovar la contractació amb caràcter d’urgència del procediment de 
selecció per concurs de mèrits del lloc de treball d’operari de serveis 
neteja viària 

2020DECR000529  1458-000005-2020 03/07/2020 Desistir procés de selecció monitor/a de lleure 

2020DECR000530  1599-000056-2020 03/07/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic  

2020DECR000531  2500-000001-2020 03/07/2020 
Decret sobre declaració de tractament de residu de vehicle 
abandonat 

2020DECR000532  1025-000006-2020 03/07/2020 Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 



 

 

govern del mes de juny de 2020 

2020DECR000533  1658-000001-2018 03/07/2020 Recàrrega targeta de Correus 

2020DECR000534  2860-000009-2020 06/07/2020 Dec renovació targeta aparcament discapacitats  

2020DECR000535  1512-000008-2020 06/07/2020 Diferència nòmines mes de juny 

2020DECR000536  1366-000004-2018 06/07/2020 Decret pagament costes d'execució del TS 

2020DECR000537  2579-000002-2019 06/07/2020 
Decret sobre requeriment d'identificació de la persona titular de 
l'activitat 

2020DECR000538  1608-000001-2020 07/07/2020 Decret sobre resolució del recurs de reposició 

2020DECR000539  2240-000019-2020 07/07/2020 
Aprovar la sol·licitud de subvenció al Consell Català de l'Esport per 
activitats esportives i actes amb impacte significatiu 2019-2020 

2020DECR000540  2664-000180-2020 08/07/2020 Dec baixa padró habitants per inscripció indeguda  

2020DECR000541  1379-000013-2020 08/07/2020 Contracte menor obres manteniment àrea de Festes 

2020DECR000542  1046-000027-2020 08/07/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000543  2436-000010-2020 08/07/2020 Dec llicència urbanística  

2020DECR000544  2240-000020-2020 08/07/2020 Dec sol·licitud subvenció assistència  

2020DECR000545  2436-000006-2020 08/07/2020 Dec requeriment llicència  

2020DECR000546  2622-000002-2018 09/07/2020 Autoritzar l'ampliació d'una parada del mercat municipal no sedentari 

2020DECR000547  1395-000002-2020 09/07/2020 Dec anular procediment 

2020DECR000548  2410-000041-2020 09/07/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000549  1677-000017-2020 09/07/2020 Pagament factures 

2020DECR000550  1677-000023-2020 09/07/2020 Pagament de despeses 

2020DECR000551  1677-000020-2020 09/07/2020 Pagament factures 

2020DECR000552  1599-000058-2020 10/07/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic 

2020DECR000553  2349-000007-2020 10/07/2020 Dec alta gual 431 Sant Sebastià 6 

2020DECR000554  2622-000004-2020 10/07/2020 
Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat 
municipal 

2020DECR000555  1517-000003-2020 10/07/2020 
Pagament de les retencions d’IRPF a l’Agència Tributària de 
Catalunya 

2020DECR000556  3043-000003-2020 10/07/2020 Dec desestiment expedient  

2020DECR000557  1657-000015-2020 10/07/2020 Pagament factures aprovades per JG060720 

2020DECR000558  1484-000012-2020 10/07/2020 Canvi de jornada laboral MPR 

2020DECR000559  3011-000001-2019 13/07/2020 
Aixecar la suspensió i reprendre el procés selectiu de tècnic mig de 
biblioteca, gestió documental i arxiu 

2020DECR000560  1599-000059-2020 13/07/2020 Dec atorgar llic. ús privatiu equip públic 

2020DECR000561  2836-000001-2020 13/07/2020 Obligatorietat ús de mascareta en espais i equipaments públics 

2020DECR000562  2436-000016-2020 13/07/2020 Dec llicencia urbanística  

2020DECR000563  1754-000007-2020 13/07/2020 Decret inici exp. supressió servei escola de música 

2020DECR000564  1658-000005-2020 14/07/2020 Dec aprovar acta arqueig bestreta juny escola bressol  

2020DECR000565  1046-000028-2020 15/07/2020 Dec ordre del dia 

2020DECR000566  1052-000005-2020 15/07/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000567  1599-000060-2020 15/07/2020 Dec llic. ús especial espai públic Pl. Lluis Companys  

2020DECR000568  2058-000008-2018 15/07/2020 Dec vint-i-cinquena i ultima quota  

2020DECR000569  2058-000007-2018 15/07/2020 Dec vint-i-cinquena quota  

2020DECR000570  2058-000016-2018 15/07/2020 Dec vint-i-sisena quota  

2020DECR000571  2058-000019-2018 15/07/2020 Dec vint-i-sisena quota  

2020DECR000572  1741-000005-2020 15/07/2020 Decret sobre liquidació de contracte i devolució de la garantia 

2020DECR000573  2860-000010-2020 16/07/2020 Dec concessió targeta aparcament discapacitats 

2020DECR000574  2443-000002-2020 17/07/2020 DEC declaració inicial clausura                                                                                    

2020DECR000575  1657-000014-2020 20/07/2020 Aprovació factures d'Endesa mes de maig 

2020DECR000576  2860-000011-2020 20/07/2020 DEC renovació targeta aparcaments discapacitats  

2020DECR000577  1677-000021-2020 21/07/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000578  1677-000021-2020 21/07/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000579  1458-000003-2020 21/07/2020 
Aprovació la llista definitiva d'admesos al procés de selecció per 
cobrir interinament una plaça de vigilant municipal (Guàrdia 
Municipal) 

2020DECR000580  2183-000001-2020 21/07/2020 Aprovar l'ingrés del Pla de Pensions per jubilació 

2020DECR000581  2622-000003-2020 22/07/2020 
Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat 
municipal 

2020DECR000582  1046-000029-2020 22/07/2020 Dec ordre del dia                                                                                                                                                                  

2020DECR000583  1658-000002-2020 22/07/2020 Aprovar acta d'arqueig bestreta cultura 

2020DECR000584  1032-000004-2020 22/07/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000585  2240-000021-2020 23/07/2020 
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per finançar la reactivació del 
teixit comercial i econòmic a la Diputació de Girona 

2020DECR000586  2388-000004-2020 23/07/2020 Dec aprovació inicial memòria valorada                                                                                                                                                              

2020DECR000587  1512-000009-2020 23/07/2020 Aprovació nòmines mes de juliol 

2020DECR000588  1013-000001-2020 23/07/2020 Decret de delegació de signatura del secretari 

2020DECR000589  1613-000001-2020 24/07/2020 Decret acceptació cessió de vial 

 
Resultat: El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 



 

 

4.0.- Modificació de crèdit – Exp. 5/2020 – 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 juliol de 2020, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 5/2020 de modificació de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica. Atès que es fa  efectiu el canvi de partida pressupostària entre 
els 20.000,00 euros de pressupostos participatius i la partida d’equipaments educatius, que és la 
partida que assumirà les obres d’inversió de la remodelació dels lavabos i vestidors de l’escola 
Montseny de Breda, també s’amplia la partida d’equipaments esportius; aquesta ampliació respon 
essencialment a un increment de l’import previst en el projecte de la marquesina del camp de futbol 
municipal.  
 
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 5/2020 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. 5/2020 TC Crèdits totals consignats 

323 6320000 Inversió equipaments educatius  55.000,00 20.000,00 75.000,00 

342 6320000 Inversió equipaments esportius 40.000,00 10.000,00 50.000,00 

    TOTAL ALTES  30.000,00   

      Finançament 
Baixes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació Crédit inicial Modif.cdt. 5/2020 TC Crèdits totals consignats 

924 61906 Pressupostos participatius 20.000,00 -20.000,00 0,00 

929 500 Contingències pressupostàries 24.000,00 -10.000,00 14.000,00 

    TOTAL BAIXES  -30.000,00   

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar  quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant breument els dos projectes d’obres d’inversió que es 
pretenen realitzar dins el present exercici.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda,  pregunta si el projecte de la zona esportiva 
contempla instal·lar nous seients en el camp de futbol. 
 
L’Alcalde respon que no, que únicament s’ha projectat fer una marquesina. 
 
La Sra. Cortada pregunta si es pot consultar el projecte. 
 
El secretari manifesta que el projecte ha estat aprovat inicialment i els propers dies podrà ser 
consultat dins el tràmit d’informació pública.   
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, 
Dídac Manresa Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Nuria 



 

 

Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 2 abstencions (Juan Antonio Marin 
Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
5.0.- Modificació de crèdit Exp. 6/2020 mitjançant crèdit extraordinari 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 22 de juliol de 2020, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 6/2020 de crèdit extraordinari, atès que determinades despeses no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 
Vista la situació global i també local d’extrema dificultat pel comerç local, s’ha cregut necessari des 
del consistori dur a terme variacions en les seves partides d’inversions previstes per aquest 2020 i 
adaptar-les a les noves necessitats creades arran de la situació de crisi econòmica provocada per la 
pandèmia de SARS-CoV-2 o coronavirus.  
 
En aquesta línia, modifiquem la inversió en retirada de cablejat elèctric del nucli històric i destinem 
bona part dels recursos a la creació d’un punt de desaigüat d’aigües grises i negres d’autocaravanes 
a l’aparcament de la Plaça Lluís Companys. També es destinarà part d’aquesta partida a la compra 
d’un armari multicompartimentat per afavorir les comandes a domicili d’ús exclusiu pel comerç local.  
 
Dins de la mateixa línia de voluntat de reactivació econòmica, es donen de baixa recursos de la 
partida de la Fira del monestir (ja suspesa enguany) i es destinen a la posada en circulació de 250 
targetes regal amb 30 euros cadascuna per tal de revitalitzar i incentivar el comerç de proximitat local.  
 
Per últim, es pressuposten dins de capítol 4 dos imports corresponents als respectius convenis 
interadministratius o entre administració i privats. El conveni del pas soterrat de Riells respon a la 
necessitat de fer front a partides ja compromeses en anteriors exercicis en virtut d’un conveni signat 
el 2017. I la partida corresponent al conveni de l’escola de música respon a la voluntat de l’equip de 
govern d’aprovar un conveni de col·laboració entre l’escola de música Güell, de Riells i Viabrea i 
l’ajuntament de Breda per la prestació del servei d’escola de música. L’import correspon a la part 
proporcional del 2020 (setembre-desembre) i el que es pretén finançar és el 50% de l’import de les 
mensualitats dels alumnes empadronats a Breda que facin ús de l’escola de música. 
 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de secretaria-intervenció, i l’informe sobre 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 6/2020 de crèdit extraordinari del pressupost de despeses, 
amb el següent detall: 
 
Altes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació Crédit inicial 
Modif.cdt. 
6/2020 CE 

Crèdits totals 
consignats 

432 62900 Punt de desaiguament per autocaravanes 0,00 24.012,60 24.012,60 

431 62300 Armari comandes comerç local 0,00 7.000,00 7.000,00 

431 48000 Reactivació comerç local 0,00 7.500,00 7.500,00 

920 46200 Conveni pas soterrat estacio Riells-Breda 0,00 4.300,00 4.300,00 

326 47000 Conveni Escola de Música Güell 0,00 1.700,00 1.700,00 

    TOTAL ALTES  44.512,60   

      Finançament 
Baixes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació Crédit inicial 
Modif.cdt. 
6/2020 CE 

Crèdits totals 
consignats 

336 61906 Retirar cablejat elèctric Centre Històric 30.000,00 -30.000,00 0,00 

4311 2260910 Fira del Monestir 14.000,00 -8.512,60 5.487,40 

929 500 Contingències pressupostàries 24.000,00 -4.300,00 19.700,00 

326 13100 Retrib.personal laboral - Prof. Música 20.000,00 -1.700,00 18.300,00 

    TOTAL BAIXES  -44.512,60   

 



 

 

Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar  quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant breument les noves partides que es creen mitjançant crèdits 
extraordinaris.   
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que estan d’acord amb l’actuació del punt de 
desaigua per autocaravanes i les actuacions previstes destinades al comerç local, però no veu gens 
clar els temes dels convenis del pas soterrats de Riells ni el de l’escola de música.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol respon que el compromís amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea de mantenir 
de forma conjunta el pas sota les vies del tren és perquè l’estació de tren és un infraestructura que 
comparteixen els dos pobles i inicialment es va arribar a l’acord que Riells assumís el 70% del cost de 
manteniment i Breda el 30%, i en canvi ara amb l’entrada en funcionament del carril bici, els acords 
són a la inversa, Breda n’assumirà el 70% i Riells el 30%.  
 
L’Alcalde manifesta que un acord compensa l’altre, i en certa forma és just que Breda se’n faci càrrec 
en part del manteniment de l’estació i més si tenim en compte que Riells assumeix íntegrament el 
manteniment de la zona del pàrquing. 
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Nuria Mares De Las Heras, 
Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 3 abstencions (Aleix Reche Marti, Juan Antonio Marin 
Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
6.0.- Aprovar la proposta de dies de Festa Local per l'any 2021 
 
Antecedents 
Considerant que, per Provisió d'Alcaldia de data 30 de juny de 2020, s’ha sol·licitat informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la proposta de dies de festes 
locals. 
 
Considerant dit informe, realitzada la tramitació legalment establerta i vista la competència del Ple en 
virtut del que estableix l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descansos, es proposa al Ple l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Proposar que es determinin com a inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables, l'any 
2021, amb el caràcter de festes locals, els dies: 
 

- 8 i 9 de setembre  
 
SEGON. Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament de Treball a Girona, pel seu 
coneixement i als efectes que corresponguin. 
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Dídac Manresa Molins, 
Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Nuria Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Aleix Reche 
Marti) 
 
 



 

 

7.0.- Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa i el conveni que la regula per incentivar 
la formació musical dels ciutadans de Breda 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda ha iniciat l’expedient per suprimir el servei municipal d’escola de música, però 
manté la voluntat de formalitzar acords amb entitats per desenvolupar i potenciar l’activitat i 
l’aprenentatge musical del ciutadans de Breda.  
 
L’Escola de Música Güell està d’acord en participar dels acords de col·laboració per incentivar la 
formació musical dels ciutadans de Breda i per tant es compromet a efectuar descomptes en el preu a 
favor de l’alumnat empadronat a Breda. 
 
L’Ajuntament té voluntat de fer-se càrrec de l’import resultant de l’aplicació dels descomptes 
corresponents a les persones empadronades al municipi de Breda.  
 
Aquest compromís econòmic de l’Ajuntament de Breda s’ha de formalitzar mitjançant l’aprovació d’un 
expedient de subvenció directa i nominativa a càrrec dels pressupostos municipals.  
 
Així doncs aquesta col·laboració i assignació econòmica s’ha de regular mitjançant un conveni en els 
termes previstos a l’article 22 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El present conveni de col·laboració ha de regular les obligacions i condicions que assumeixen les 
parts per assolir els objectius esmentats, i es formalitza en un document administratiu que té caràcter 
voluntari i s’estipula en termes de manifestació de voluntats entre ambdues parts tot de conformitat 
amb el que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del sector 
públic.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.  
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 118 a 129). 
 
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 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Breda i la Sra. Anna Maria Pons 
Güell representant de l’Escola de Música Güell per regular la incentivació de la formació musical dels 
ciutadans de Breda redactat en els següents: 
 
“Conveni regulador de subvenció nominativa 

 
REUNITS 
D’una part el Sr. Dídac Manresa Molins, amb DNI 45.548.071-K, alcalde de l’Ajuntament de Breda, amb CIF P1703000H. 
  
De l’altra la Sra. Anna Maria Pons Güell, amb DNI 46977430E, com a representant l’Escola de Música Güell (en endavant 
Escola). 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a l’atorgament del present document i, en conseqüència  
 
MANIFESTEN 
L’Ajuntament de Breda ha iniciat l’expedient per suprimir el servei municipal d’escola de música, però manté la voluntat de 
formalitzar acords amb entitats per desenvolupar i potenciar l’activitat i l’aprenentatge musical del ciutadans de Breda.  
 
L’Escola de Música Güell està d’acord en participar dels acords de col·laboració per incentivar la formació musical dels 
ciutadans de Breda i per tant es compromet a efectuar descomptes en el preu a favor de l’alumnat empadronat a Breda. 
 
L’Ajuntament té voluntat de fer-se càrrec de l’import resultant de l’aplicació dels descomptes corresponents a les persones 
empadronades al municipi de Breda.  
 
Aquest compromís econòmic de l’Ajuntament de Breda s’ha de formalitzar mitjançant l’aprovació d’un expedient de subvenció 
directa i nominativa a càrrec dels pressupostos municipals.  
 
Així doncs aquesta col·laboració i assignació econòmica s’ha de regular mitjançant un conveni en els termes previstos a l’article 
22 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El present conveni de col·laboració ha de regular les obligacions i condicions que assumeixen les parts per assolir els objectius 
esmentats, i es formalitza en un document administratiu que té caràcter voluntari i s’estipula en termes de manifestació de 



 

 

voluntats entre ambdues parts tot de conformitat amb el que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de l 
règim jurídic del sector públic.  
 
Per això de comú acord, 
 
CONVENEN 

 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i l’empresa Escola de Música 
Güell per a la realització de l’activitat de formació de música a favor dels ciutadans de Breda. 
 
1. En el marc d’aquest conveni l’Escola es compromet a: 

 
a. Organitzar i gestionar, sota el seu risc i ventura, l’activitat de formació d’especialitats musicals durant el curs escolar 

2020/2021 i si s’escau la pròrroga, durant el curs escolar 2021/2022. 
 

b. Mensualment aportarà la documentació acreditativa del nombre exacte de bonificacions de preu aplicades a les 
persones empadronades a Breda, i el nom de les persones beneficiades. 
  

c. Informar a l’Ajuntament de les modificacions en les activitats, en la mesura del possible. 
 

d. Buscar recursos econòmics per cobrir les despeses de les activitats programades. 
 

e. Indicar en els tríptics, cartells i altra documentació i material utilitzat en el desenvolupament de l’activitat 
subvencionada que aquesta es realitza en col·laboració amb l’Ajuntament de Breda. 

 
f. A participar en actes i/o activitats programades per l’Ajuntament, prèviament decidits de comú acord.  

 
g. A tractar les dades de caràcter personal en estricte compliment del que determina la legislació en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal. 
 

h. A fer complir la normativa vigent pel que fa al Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals, de tot el personal 
que tingui relació amb menors d’edat.  
 

i. Els beneficiaris quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l’article 14 i concordants de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

j. Complir amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
2. Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet a: 

 
a. Aportar una subvenció nominativa màxima de 5.000,00 euros a càrrec del pressupost municipal a repartir entre les 

anualitats 2020 i 2021 de la següent manera: 
 

2020 1.700,00€ 

2021 3.300,00€ 

 
En cas de prorroga aplicable pel curs escolar 2021/2022, l’Ajuntament consignarà en el pressupost de despeses 
dels exercicis 2021 i 2022, els següents imports. 
 

2021 1.700,00€ (suplement) 

2022 3.300,00€ 

 
Si durant el decurs de curs el número de ciutadans de Breda inscrits a l’escola superés la previsió realitzada per 
dictaminar l’import màxim subvencionat, l’Ajuntament estudiarà les seves possibilitats pressupostàries per ampliar 
la partida destinada a la subvenció atorgada. 
  

b. La subvenció cobrirà part de la quota mensual dels alumnes empadronats a Breda que realitzin, entre l’1 de setembre 
de 2020 i el 30 de juny de 2021, les següents disciplines: 

 Instrument 

 Cant 

 Coral 

 Pedagogia musical 

 Llenguatge musical 

 Altres que es considerin d’interès.  
 

No seran objecte de subvenció els tallers que es poguessin programar per part del centre ni l’assessorament 
musical individual o col·lectiu sense un pacte previ si les dues parts ho creuen d’interès.  
 
Els criteris per a la seva determinació són els següents: 
 

- Per a una activitat: 50% del preu mensual.  
- Per a dues activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per tres activitats (sense llenguatge musical): 50% de l’activitat més cara. 
- Per llenguatge musical + instrument: 50% de les dues activitats  

 
L’Ajuntament liquidarà i pagarà l’import resultant de la subvenció directament a l’Escola a raó del número d’alumnes 
empadronats a Breda i activitats o disciplines realitzades.  

 



 

 

3. El pagament de les subvencions es farà cada dos mesos, a mode de bestreta, una vegada l’Escola hagi acreditat i 
justificat la realització de la formació, la identitat dels alumnes empadronats a Breda i els pagament efectuats per 
aquests. La justificació s’haurà de realitzar abans de les següents dates 20 d’octubre, 20 de desembre, 20 de febrer, 20 
d’abril i 30 de juliol. 

 
4. El present conveni, un cop signat per les parts, entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2020 i serà efectiu durant tot el 

curs escolar que finalitzarà el 30 de juny de 2021. El període de vigència es fixa inicialment en un curs escolar però podrà 
ser prorrogat per acord de les parts en un curs escolar més, finalitzant, en aquest cas, en data 30 de juny de 2022.  
 

5. El present conveni s’extingirà per l’acabament de les causes que l’han originat o bé per l’aplicació de dificultats, ja siguin 
materials, econòmiques o funcionals que posin en risc l’assoliment de l’objectiu del present conveni, o per la finalització 
del mateix.  
 

6. L’Ajuntament podrà fiscalitzar i examinar els llibres i els registres comptables específics per tal de garantir l’adequada 
justificació de la subvenció. Així mateix podrà requerir de l’Escola la justificació del compliment de la finalitat per a la qual 
es va concedir la subvenció i de l’aplicació del fons percebuts. Sense perjudici dels procediments de reintegrament o 
sancionadors que se’ns poguessin derivar, i de les obligacions del beneficiari, així com del deure de conservar els 
documents tal i com estableix la legislació vigent. 
 

7. No es considera necessari aplicar la constitució de mesures de garantia a favor de l’Ajuntament, sense perjudici de 
l’establiment de l’obligació de l’Escola de disposar vigent, en tot moment, d’una pòlissa d’assegurança per respondre de 
la responsabilitat civil a tercers i pels danys i perjudicis causats a béns municipals. Aquesta pòlissa cobrirà un mínim de 
150.000,00 euros.  

 
8. Aquest conveni té naturalesa jurídicoadministrativa. 

 
Per tot el que no estigui previst en aquest conveni serà d’aplicació el que disposi la normativa aplicable en matèria de 
règim local. 
 
Els litigis que es desprenguin del present conveni seran resolts en via administrativa per l’òrgan competent, i si fos el cas, 
davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el signen electrònicament. 
 
Per l’Ajuntament de Breda     Per l’Escola de Música Güell 
Sr. Dídac Manresa Molins     Sra. Anna Maria Pons Güell 
Alcalde de la Vila de Breda     Administradora de l’empresa 
 
 
Annex I 

 
Compte justificatiu 
 
1. Dades d’identificació 

Nom de l’entitat:   

NIF:   

Adreça social:   

Telèfon fix:  

Telèfon mòbil (Obligatori):  

Correu electrònic (Obligatori):  

 
 
2. Dades d’identificació de la persona signant de la declaració 

Nom i cognoms:  

NIF:  

Càrrec que ocupa:  

 
 
3. Declaració 

 
La persona signant DECLARA: 
 
Primer.- Que s’han realitzat/executat les activitats derivades de l’objecte subvencionat. 
 
Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat per la qual es va concedir. 
 
Tercer.- Que en el supòsit que la despesa justificada sigui inferior a l’import inicialment pressupostat, renunciem a la part 
proporcional de la subvenció atorgada no justificada. 
 
Quart.- Que l’Escola ha dut a terme els programes o activitats objecte de la subvenció amb el següent balanç econòmic: 
 

Detall de finançament Import (€) 

Subvenció de l’Ajuntament de Breda  

Fons propis  

Altres aportacions (detall )  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

Total finançament  

 
Cinquè.- Que els documents acreditatius dels alumnes i la despesa de l’actuació són els següents: 
 
Relació de despeses detallada i signada pel representant de l’Escola  
 

Data formació Tercer NIF/CIF Descripció Import 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
El representant de l’Escola 
_______________________________ 
Nom i cognoms  
________________________________________ 
DNI  
___________________________________ 
CIF Entitat  
 
Breda, _____ de ___________________ de __________” 

 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de caràcter plurianual pels imports, 
anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ IMPORT 

2020 326 47000 1.700,00€ 

2021 326 47000 3.300,00€ 

 
Condicionar la formalització del conveni al fet que s’aprovi definitivament el crèdit extraordinari que ha 
estat aprovat mitjançant la modificació de pressupost número 6/2020.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Escola de Música Güell perquè mostrin la seva conformitat amb 
la proposta mitjançant la signatura electrònica del conveni i el retorn a la corporació, prèvia 
acreditació, mitjançant certificat, que l’entitat beneficiaria està al corrent de les seves obligacions 
tributaries i de la Seguretat Social, i que reuneix els requisits per ser beneficiari de subvencions 
publiques d'acord amb la Llei general de subvencions.  
 
Quart.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local la competència per aprovar si s’escau la 
prorroga anual del conveni pel curs escolar 2021/2022.  
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords.  
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que aquest tema ja s’ha parlat a la taula de partits i s’ha 
arribat a la conclusió que el manteniment del servei municipal d’escola de música tal com avui està 



 

 

plantejat no és assumible pel dèficit econòmic que genera any rera any.  Manifesta que finalment s’ha 
fet un cop de cap i s’ha decidit suprimir el servei que prestava directament l’Ajuntament, però 
l’Ajuntament vol seguir incentivant la formació musical entre els veïns de Breda i per això ha 
convingut el servei amb una escola de música que també està prestant el servei a l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea. Segons totes les referències aquesta escola està donant una formació de qualitat i 
després de parlar amb els seus responsables aquests s’han mostrat interessats en la proposta 
d’assegurar la matricula a tots els alumnes de Breda que vulguin i l’Ajuntament s’ha compromès a 
subvencionar el 50% del cost de la matricula a tots els alumnes empadronats a Breda.    
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que aquesta qüestió hauria d’haver estat 
debatuda i consensuada amb tots els grups, i no troba correcte que el servei s’hagi de prestar a 
Riells, atès que caldria que aquesta escola tingués una seu o un local a Breda, atès que hi ha molts 
locals tancats i fer-los venir a Breda seria una forma de promocionar l’oferta comercial del poble.  
 
L’Alcalde manifesta que habilitar un local en tant poc temps no és pas fàcil, i per altra banda, la titular 
de l’escola primer vol veure els números de les matricules per tenir clar que pot disposar d’un local a 
Breda.  En qualsevol cas, es tracta d’una forma de mancomunar un servei amb un municipi veí, i 
aquest és el preu que s’ha de pagar. Tots ens omplim la boca dient que els serveis s’han de 
mancomunar per ser més econòmicament més eficients i curiosament la idea de mancomunar serveis 
tothom la veu bé, però quan la posem en pràctica tothom hi veu inconvenients i tothom vol que el 
servei es faci dins el seu municipi i això no pot ser.  Mancomunar vol dir això, que un poble renuncia a 
prestar el servei a favor del municipi veí, i òbviament sempre  es beneficia més el poble que acull al 
servei però això no vol dir que no sigui alhora satisfactori pel veïns de Breda que vulguin beneficiar-se 
d’unes millors condicions de l’escola de música.  
 
La Sra. Cortada manifesta que veu bé mancomunar serveis però en aquest cas tenim 
aproximadament setze usuaris que anaven a l’escola de música a Breda que es veuran perjudicats 
per la decisió.   
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu de CUP-Amunt, manifesta si l’escola comparteix el professorat aquest 
pot voltar pels pobles i donar el servei dins mateix de Breda.  Conclou dient que aquesta qüestió s’ha 
decidit sense consens del partits i per tant no hi pot estar d’acord.  
 
El Sr. Juan Antonio Marin, portaveu de PSC-CP, manifesta que s’ha arribat a aquesta solució més per 
necessitat que per convicció.  Tot seguit pregunta si l’Ajuntament tindrà algun tipus de control sobre 
l’activitat i quines mesures de prevenció COVID19 es prendran.  
 
L’Alcalde respon que l’escola té un protocol d’actuació propi en matèria de COVID 19 que prioritza les 
classes particulars i la desinfecció dels instruments i superfícies, però també cal tenir en compte que 
modalitats com el cant amb mascareta és difícil de complir així com la pràctica amb instruments de 
vent.  Conclou dient que s’han compromès a passar-nos el protocol i també s’han compromès a 
participar de la vida social del poble mitjançant la realització d’activitats durant l’any.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, 
Nuria Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent), 1 vot en contra (Aleix Reche 
Marti) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
8.0.- Aprovació inicial de les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del 
comerç de Breda 
 
Antecedents 
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha creat el Programa de reactivació del comerç de Breda, 
amb el que es preveu l’entrega de 250 targetes regal, amb un crèdit de 30,00€ cadascuna, per a la 
compra en establiments comercials i de restauració del municipi, a totes aquelles persones de més de 
16 anys que acreditin una despesa mínima de 100,00€ en establiments comercials i de restauració 
del municipi. 
 
Pel que s’ha redactat unes Bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç 
de Breda, tal i com s’estableix en el Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022 i al Reglament 
General de Subvencions, s’han revisat i adaptat les Bases reguladores. 
 



 

 

Segons informe de fiscalització de la intervenció municipal caldrà condicionar la convocatòria dels 
ajuts a la prèvia aprovació definitiva de la modificació de crèdit que ha de preveure crèdit suficient per 
7.500,00€. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 
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 les bases específiques reguladores del Programa de reactivació del 
comerç de Breda, amb el redactat següent: 
 
“Bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda 
 
Base 1.- Objectiu 
Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 
de març, mitjançant l’expedició de 250 targetes regal per la compra en establiments comercials i/o de restauració del municipi 
de Breda. 
 
Base 2.- Persones beneficiàries 
Qualsevol persona, major de 16 anys, que acrediti una despesa igual o superior a 100,00€ en establiments comercials i/o de 
restauració del municipi de Breda. 
 
La persona sol·licitant haurà d’acreditar l’edat amb la presentació de document oficial (DNI, NIE, Passaport i/o Carnet de 
conduir) 
 
Base 3.- Quantia de la subvenció 
Es concediran 30,00€ de manera automàtica, a les primeres 250 persones que acreditin una despesa igual i/o superior a 
100,00€ en establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda. 
 
Base 4.- Despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables totes aquelles despeses realitzades en establiments comercials i/o de restauració del 
municipi de Breda, en un període entre la data de la publicació de la convocatòria i el 31 de desembre de 2020. 
 
Base 5.- Procediment de sol·licitud i documentació 
5.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si 
escau, a través de l’ETRAM  
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp
?codent=076). 
 
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica 
i que es poden consultar a https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/. 
 
5.3 En el cas de persones físiques també podran presentar les sol·licituds de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC), situada al Cr. Nou, 3 Bxs. de Breda, amb prèvia sol·licitud de cita prèvia (per trucada telefònica al 972870012) 
 
5.4 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada: 
 

- Si la sol·licitud reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores des de l’OAC s’atorgarà a la 
persona beneficiària una de les 250 targetes regal. 

- Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, es requerirà la persona 
sol·licitant per a què, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius per 
mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. 

 
5.5 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2020. 
 
5.6 Només es podrà presentar una sol·licitud per persona, en cas contrari, únicament es tindrà en compte la primera sol·licitud 
presentada i no s'admetrà la resta de sol·licituds. 
 
Base 6.- Criteris de valoració 
A la recepció de les sol·licituds es comprovarà: 

- Edat de la persona sol·licitant (només opten a la subvenció les persones majors de 16 anys). 



 

 

- Que els tiquets de compra i/o factures aportades acreditin despeses efectuades en establiments comercials i/o de 
restauració del municipi de Breda. 

 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta línia serà l'ordre cronològic de presentació de les 
sol·licituds, fins a 31 de desembre del 2020 o fins a l'exhauriment del pressupost o entrega de la totalitat de les 250 targetes 
emeses per aquest programa. 
 
Base 7.- Procediment de concessió 
7.1 En el cas de sol·licituds telemàtiques (via ETRAM) es comprovarà la validesa de la documentació aportada i es comunicarà 
per correu electrònic, a la persona sol·licitant, la data de recollida de la targeta a l’OAC. 
 
7.2 En el cas de sol·licituds presencials es comprovarà la validesa de la documentació aportada i, si tot és correcte, s’entregarà 
la targeta a l’OAC en el mateix moment. 
 
Base 8.- Resolució i notificació 
Automàtica amb l’entrega de les sol·licituds 
 
Base 9.- Publicitat de la resolució 
D'acord amb l'article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (LGS) i l'article 5.1 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones” (BDNS), operarà com a mitjà electrònic per donar compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions 
atorgades, el qual haurà de contenir les dades a què es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20 de la LGS. 
 
D'acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, la informació relativa a les subvencions i les subvencions públiques atorgades, amb indicació de l'import, l'objecte i 
els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web de l’Ajuntament. 
 
Base 10.- Subcontractació 
A efectes d'aquesta Resolució, no són susceptibles de subcontractació les accions que se subvencionen en aquest programa. 
 
Base 11.- Pagament 
El pagament d’aquest programa es realitza en espècie amb les entregues de les targetes regal. 
 
Aquestes targetes disposen d’un crèdit de 30,00€. 
 
Base 12.- Revisió i variacions en la destinació de la subvenció 
No es contemplen 
 
Base 13.- Justificació 
En el cas que ens ocupa la justificació es genera automàticament amb l’ús de la targeta en establiments comercials i de 
restauració del municipi. 
 
Base 14.- Verificació de les accions subvencionables 
Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables seran verificacions administratives: 
Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones o les entitats 
beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures i/o tiquets de compra). 
 
Base 15.- Renúncia 
Les persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció atorgada i, a aquest efecte, l'òrgan que va atorgar la subvenció 
dictarà la resolució corresponent. Les persones beneficiàries han de retornar la quantitat indegudament percebuda més els 
interessos de demora corresponents. 
 
Base 16.- Règim de compatibilitat de les subvencions 
Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o 
internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que 
disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Base 17.- Infraccions i sancions 
Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del 
procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, 
d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb 
independència del reintegrament total o parcial de la subvenció. 
 
Base 18.- Obligacions de les persones beneficiàries 
Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions  
a) Acreditar despesa prèvia a la sol·licitud per valor, com a mínim de 100,00€, en establiments comercials i /o de restauració 
del municipi de Breda. 
b) Realitzar la despesa de 30,00€ d’ajut en establiments comercials i /o de restauració del municipi de Breda, abans del 31 de 
desembre de 2021. 
 
Base 19.- Protecció de dades de caràcter personal 
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, les dades seran incorporades al tractament d'Expedients Administratius, del qual és responsable l’Ajuntament de 
Breda. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació de l’Ajuntament de 
Breda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, gestionar programes d'incentius i de 
finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en 



 

 

les quals participi, així com, oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que ofereix 
aquesta corporació. 
 
Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves dades personals, 
a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, 
mitjançant escrit dirigit a Ajuntament de Breda, plaça de la Vila, 1, 17400 Breda, tel. 972.870.012 o al correu electrònic 
ajuntament@breda.cat.” 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública les bases per un termini de vint dies hàbils mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler i e-tauler d’anuncis de la corporació i per 
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria, un cop aprovada 
definitivament la modificació de crèdit necessària pel pagament dels ajuts. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 
Intervencions: 
El Sr. Andreu Pujol presenta la proposta, explicant breument les bases i les condicions de participació 
en el Programa de reactivació del comerç de Breda, que preveu generar un moviment d’uns trenta-
dos mil euros, repartits a través 250 targetes de 30 euros previ consum d’un mínim de 100 euros. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que es tracta d’una bona mesura, però 
demana que es flexibilitzi la possibilitat de recollir la targeta a l’OAC per part d’un familiar, atès que 
moltes persones no tenen la disponibilitat horària per adreçar-se a l’OAC dins les hores d’atenció al 
públic.  
 
El Sr. Juan Antonio Marin, portaveu de PSC-CP, pregunta quins comerços queden exclosos del 
Programa. 
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que tots els comerços són admesos amb l’únic requisit que s’han 
d’inscriure prèviament.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio 
Marin Acuña, Judit Cortada Esteve, Nuria Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent) 
 
9.0.- Aprovació, amb caràcter provisional, de la Modificació Puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas. 
 
Antecedents 
El Ple ordinari de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’abril de 2020, va aprovar 
inicialment projecte de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda al 
carrer Marcel·lí Trunas.  
 
El projecte té per objecte delimitar un polígon d’actuació urbanística en l’àmbit del carrer Marcel·lí 
Trunas en la seva connexió amb al carrer Nou amb la finalitat de facilitar l’execució de l’obertura de 
l’últim tram de carrer que connecta amb el carrer Nou, tal com ho preveuen els plànols d’ordenació de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda.  
 
L’acord i l’expedient es varen sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 80 de data 24 d’abril de 2020, en el Punt Avui de data 16 d’abril 
de 2020 i al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, als efectes que els interessats poguessin 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin convenients.  
 
Durant el termini reglamentari s’ha presentat una única al·legació: - RE núm. E2020001976 – 
M.D.R.P.  
 
Simultàniament s’han sol·licitat informes sectorials a diferents administracions públiques i organismes 
i amb interessos concurrents.  



 

 

 
Fins a la data d’avui s’han rebut els següents:  
 

- Direcció General de Transport i Mobilitat. - Informe mobilitat 
- Direcció General de Qualitat ambiental i canvi climàtic · Informe canvi climàtic 
- Direcció General de prevenció, extinció d’incendis i salvaments– Informe de bombers. 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona – Informe mediambiental.  
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. – Informe geològic.  
- Agència de Residus – informe de residus.  

 
Cap dels informes rebuts presenten esmenes o requeriments que facin necessari modificar els termes 
del projecte aprovat inicialment.  
 
S’ha incorporat a l’expedient un informe de data 20 de juliol de 2020, emès per l’arquitecte assessora 
de l’Ajuntament de Breda, que proposa la desestimació íntegre de totes les pretensions, entre elles la 
de nul·litat dels acords.  
 
L’informe respon totes i cadascuna de les al·legacions i dona compliment a les exigències de l’article 
97 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, atès que 
justifica adequadament la necessitat de modificar les NNSS, la seva oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents.  
 
També s’ha emès un informe jurídic per part de secretaria-intervenció, que posa de manifest que tant 
el projecte com l’informe tècnic raona suficientment la necessitat d’incloure totes les finques afectades 
dins la unitat de gestió urbanística, i per tant es dona una resposta motivada i ajustada a dret. 
L’informe conclou que la proposta de modificació de les NNSS compleix amb els requeriments de 
l’article 97.2 del TRLUC, atès l'ordenació proposada és coherent amb el model d'ordenació establert 
pel planejament urbanístic general vigent i dona una projecció adequada dels interessos públics. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 i 124 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
L'article 52.c) i 114.3.k) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions  
publiques  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Desestimar la totalitat de les pretensions formulades mitjançant escrit d’al·legacions 
presentat amb registre d’entrada núm. E2020001976 per part de l’interessada Sra. M.D.R.P, tot de 
conformitat amb les valoracions que consten a l’informe tècnic de data 20 de juliol de 2020 emès per 
l’arquitecte assessora de l’Ajuntament de Breda i l’informe de secretaria-intervenció que s’incorporen 
a l’expedient als efectes de motivar i donar resposta a les al·legacions.  
 
Segon.- Incorporar a l’expedient els informes sectorials que han tingut entrada al registre municipal, 
manifestant que es tindran en compte en la fase d’execució dels acords, en la mesura que sigui 
aplicable.  
 
Tercer.- Aprovar amb caràcter provisional, el projecte de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament del municipi de Breda a l’àmbit del carrer Marcel·lí Trunas. 
 
Quart.- Elevar l’expedient d’aquesta modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, amb 
la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a les propietats afectades i fer-ho públic a l’E-tauler. 
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 



 

 

Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Nuria Mares De Las Heras, 
Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 3 abstencions (Aleix Reche Marti, Juan Antonio Marin 
Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
10.0.- Aprovar els documents de cessió de terrenys, instal·lacions i Projectes elèctrics a favor 
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L que són necessaris per donar servei a la nova 
urbanització de la zona industrial de la UA16 - Cal Batlle.  
 
Antecedents 
Per finalitzar la urbanització del sector industrial de la UA16 els tècnics directors de les obres 
proposen que l’Ajuntament formalitzi quatre convenis de cessió de terrenys i instal·lacions a favor de 
la societat EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal, amb NIF núm. B-82846817, 
 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L ha presentat quatre convenis  i demana que l’Ajuntament els 
aprovi amb caràcter previ a la realització dels treballs d’implementació de les instal·lacions 
elèctriques.  
 
En data 16 de juliol de 2020 s’ha incorporat a l’expedient un informe de secretaria-intervenció, que 
posa de manifest que els contractes de cessió  han de ser aprovats pel Ple de la corporació de 
conformitat amb el que preveu l’article 41.1 del Reglament de Patrimoni dels ens locals:  “ L’alienació, 
el gravamen o la cessió de béns han de ser acordats pel Ple de la Corporació”, i cal majoria absoluta 
si el valor dels bens excedeix el 10% del recursos ordinaris del pressupost.   Atès que a l’expedient no 
queda acreditada la valoració econòmica dels bens cedits, es requereix la majoria qualificada.   
 
Legislació aplicable 
Reial Decret 1048/2013, de 30 de desembre 
Articles 41.1, 60 i següents del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals.  
Articles 22.2.p) q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la formalització dels contractes que regulen la cessió de terrenys, instal.lacions de 
baixa tensió, centres de transformació i projectes elèctrics a favor de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales, S.L que són necessaris per donar servei a la urbanització de la zona industrial de la UA16- 
Cal Batlle:  
 
- Document de cessió per OCUPACIÓ DE TERRENY per instal·lar un CT (nº 110199) i servitud de 
pas sobre terrenys A FAVOR D’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (SCE 593658) 
(Exp. 236998) 
 
- Document de cessió per OCUPACIÓ DE TERRENY per instal·lar un CT (nº 71515) i servitud de pas 
sobre terrenys A FAVOR D’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (SCE 593658) (Exp. 
236998) 
 
- DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS + TRASPÀS PROJECTE I PERMISOS i servitud de 
pas sobre terrenys A FAVOR D’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (SCE 593658) 
(Exp. 236998) 
 
- DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS + TRASPÀS PROJECTE I PERMISOS i servitud de 
pas sobre terrenys A FAVOR D’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (SCE 593658) 
(Exp. 236998) 
 
Segon.- La cessió de terrenys, qualificats urbanísticament de sistemes tècnics, té la naturalesa de 
concessió demanial i es limita a un màxim de 50 anys a comptar des de la formalització dels 
documents.  
 
Per altra banda, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal, es compromet a fer-se càrrec de 
l’explotació, manteniment i conservació i reparació de les instal.lacions en el moment que 
l’Ajuntament hagi atorgat l’acta de posada en servei de les instal.lacions, en els termes i condicions 
que consten en els documents contractuals.  
 



 

 

Tercer.- Sotmetre els presents acords i contractes a informació pública pel termini de 20 dies 
mitjançant anunci al BOP i a l’Etauler, fent constar que qualsevol interessat podrá presentar les 
al.legacions i reclamacions que consideri oportú.  En cas que no es presentin al.legacions els acords 
s’entendrà definitivament adoptats i es procedirà a formalitzar els contractes.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord mitjançant la signatura dels contractes.  
 
Cinquè.- Notificar a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal i als serveis tècnics de la 
corporació els presents acords. 
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Nuria Mares De Las Heras, 
Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 3 abstencions (Aleix Reche Marti, Juan Antonio Marin 
Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
11.0.- Informar de les gestions referents a menjadors escolars 
 
L’Alcalde informa que set municipis de la comarca de la Selva, entre aquest Breda, tenen la voluntat 
de municipalitzar el servei de menjadors escolars, a dia d’avui en mans del consell escolar, per tal de 
gestionar ells mateixos el servei a través d'una gestió indirecta. S'expliquen les converses 
mantingudes fins aleshores i s'expliquen les dificultats jurídiques detectades, ja que els serveis 
jurídics del Consell no veuen suficient l'informe jurídic del Departament referent a la gestió directa i 
indirecta dels menjadors escolars per part de les AMPA i Ajuntaments, i informen desfavorablement 
sobre la delegació d'una competència ja prèviament delegada.  
 
S'informa que les converses i els moviments polítics i jurídics continuen i que l'objectiu de 

municipalitzar el servei és un objectiu compartit amb les AMPAS del municipi afectes al servei de 

menjador.  

El Sr. Aleix Reche, portaveu de CUP-Amunt, manifesta les AMPAS si que tenen reconeguda la 
possibilitat de gestionar el menjador escolar i per tant demana que l’Ajuntament doni una mà a 
l’AMPA per tal que se’n faci càrrec la pròpia AMPA amb la col.laboració de l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde manifesta que l’AMPA no ho vol assumir.  Vol que ho faci l’Ajuntament.  
 
El Ple se’n dona per assabentat.  
 
12.0.- Informar de l'estat de les obres del carril bici 
 
L'alcaldia explica succintament que l'endemà del Ple es procedirà a la inauguració del carril-bici, 

malgrat encara quedin petits serrells per tancar completament l'obra i procedir a la recepció formal de 

les obres.  

Es fa una mica de resum de la trajectòria de l'obra, les dificultats que s'han trobat pel camí i que per fi 

la població gaudeix d'un servei de primera qualitat i molt utilitzat.  

El Sr. Juan Antonio Marin, portaveu de PSC-CP, pregunta si està previst la instal·lació de papereres.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant respon que no està previst dins el projecte que ha executat la 
Generalitat però s’hi posaran per part dels Ajuntaments; aquest és un tema que cal acabar de parlar 
amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
El Ple se’n dona per assabentat.  
 
13.0.- Informar de les gestions referents al 4rt d'ESO a Breda 
 
L’Alcalde informa sobre el contingut de la conversa mantinguda amb el Conseller d'Educació i el 
director dels SSTT d'educació a Girona sobre la voluntat política de dotar a Breda d'un 4t d'ESO i, per 
tant, oferir tots els ensenyaments secundaris obligatoris des de la mateixa població.  Es trasllada al 



 

 

ple el compromís per part del Departament de treballar perquè això sigui una realitat de cara el curs 
2021-2022. L'alcalde celebra la decisió però explicita les seves reserves sobre els tempos que 
planteja ensenyament. També s'explica la voluntat del departament d'integrar els ensenyaments 
primaris i secundaris de la vila sota un mateix projecte educatiu de centre i la creació d'un institut-
escola o 3-16.  
 
El Ple se’n dona per assabentat.  
 
14.0.- Moció de suport a la necessitat de creació d’una comarca del Baix Montseny 
 
Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda i la CUP presenten la següent 
moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA NECESSITAT DE CREACIÓ D’UNA COMARCA DEL BAIX MONTSENY 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Atès que el Baix Montseny és una realitat territorial singular existent, que recull diversos municipis 
situats entre el Montseny i el Montnegre, actualment repartits entre les comarques del Vallès Oriental i 
La Selva, que conviuen relacionant-se socialment, econòmicament i culturalment de manera natural. 
 
Atès que els municipis del Baix Montseny comparteixen unes mateixes necessitats pel que fa a 
diverses matèries com ara la gestió forestal, les problemàtiques socials, les infraestructures i els 
transports, les polítiques turístiques i ambientals, l’habitatge, la seguretat, la salut i el comerç. 
 
Atès que l’actual divisió comarcal produeix distorsions en aquestes interrelacions naturals, dificultant 
que els municipis de la banda gironina puguin accedir als serveis oferts a Sant Celoni, ciutat que 
exerceix la capitalitat natural del Baix Montseny, com és el cas de l’hospital o la cobertura del cos de 
Mossos d’Esquadra. 
 
Atès que la problemàtica territorial del Baix Montseny s’ha posat damunt la taula cada vegada que 
s’ha obert el debat de l’organització territorial de Catalunya: el 1917 amb la Mancomunitat de 
Catalunya, a partir de 1931 amb la divisió comarcal de la Generalitat de Catalunya encarregada al 
geògraf Pau Vila, el 1987 amb la Llei d'Ordenació Territorial de Catalunya i també el 2000 amb 
l'Informe Roca sobre la revisió del model territorial de Catalunya. 
 
Atès que la majoria dels municipis del Baix Montseny es mostren partidaris d’ajuntar-se per conformar 
una comarca pròpia i actualment ja treballen conjuntament en diversos projectes,molts d’ells 
constituïts en Comunitat de Municipis del Baix Montseny. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda i la 
CUP a l’Ajuntament de Breda proposa d’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer. Subscriure com a institució el manifest del Baix Montseny, recollit en la següent adreça web: 
https://manifestbaixmontseny.blogspot.com/. 
 
Segon. Col·locar a l’entrada del municipi, sota el rètol on s’hi indica el nom de la població, un altre 
rètol amb la inscripció “Municipi del Baix Montseny”. 
 
Tercer. Instar al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya a iniciar els tràmits pertinents per engegar un procés participatiu per a la possible creació 
d’una nova comarca del Baix Montseny anàleg als que es van fer al Moianès i al Lluçanès l’any 2015, 
d’acord amb l’article 6 del decret legislatiu 4/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Quart. Traslladar aquests acords a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona, a la Diputació de Barcelona i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.  
 
Intervencions: 
L’Alcalde i el regidor Sr. Andreu Pujol presenten la proposta de moció.  
 



 

 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que agraeix l’explicació del regidor, però el 
seu grup creu que davant d’una qüestió important com aquesta primer s’ha de fer una consulta als 
veïns de Breda i després, segons siguin els resultats, proposar l’acord del Ple.  
 
El Sr. Andreu Pujol respon dient que certament fer una consulta és un requisit sine quan non dins el 
procediment de creació d’una comarca, i que per tant aquesta consulta ja es farà en el seu moment.  
 
La Sra. Cortada manifesta que sense entrar en el fons, les formes han fallat i no són les que ens 
agradarien que fossin.  
 
El Sr. Juan Antonio Marin, portaveu de PSC-CP, manifesta que tampoc veu correcte com s’han fet les 
coses, ni com s’han comunicat, a través de l’enviament d’una carta que no sabem ni qui la signa.  Al 
seu entendre, cal primer presentar un projecte seriós de comarca i explicar els avantatges que tindria 
per Breda participar d’aquesta nova comarca; cal saber si la nova comarca serà de la província de 
Girona o de Barcelona, i tot això cal consultar-ho a la gent amb caràcter previ.  Per altra banda, 
aquesta iniciativa va en contra de la tendència d’eliminar administracions, atès que estem demanant 
crear un nou Consell Comarcal, i això va en contra d’aquesta idea.  
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que la moció únicament demana que la Generalitat iniciï el procediment 
i dins d’aquest procediment ja es debatrà tot això que demanen els regidors, s’exposaran els 
avantatges i inconvenients i es farà la consulta.  Si finalment el resultat de la consulta és que no, 
òbviament la comarca no es farà.  Per altra banda,  en relació a la pertinença de les províncies, els 
pobles d’una mateixa comarca poden formar part de províncies diferents, i per tant aquestes 
qüestions ja es debatran en el seu moment.   
 
L’Alcalde manifesta que de casuístiques en el territori n’hi ha moltes, de municipis que pertanyen a 
una província i en canvi participen d’una comarca integrada en una altra província.   Manifesta que 
pot entendre els arguments exposats per la Sra. Cortada i el Sr. Marin però també poden ser rebatuts 
i girar-se en contra, i per tant pensem que primer cal instar a la Generalitat que inici el procediment 
per poder tenir una proposta sobre la taula que puguem sotmetre a consulta de la població.  
 
El Sr. Juan Antonio Marin manifesta que no es pot valorar el manifest del Baix Montseny perquè 
només parla de com afecta el COVID al Baix Montseny, i no entra a valorar altres aspectes.  
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que el primer punt de la moció insta simplement a l’Ajuntament a 
adherir-se aquest manifest i en relació al debat territorial aquest ha estat present des de fa més de 
cent anys, en cap cas és nou d’ara.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, 
Didac Manresa Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Nuria 
Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent), 1 vot en contra (Juan Antonio Marin 
Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
15.0.- Moció romanents municipals 
 
El grup municipal del PDeCAT de Breda presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ ROMANENTS MUNICIPALS 
 
El Ministeri d'Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) una 
proposta d'acord en el marc de les negociacions que mantenen des de fa setmanes que passa 
perquè els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l'Estat, que li ho retornarà en forma 
d'ingressos no financers perquè els puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana (habitatge, 
sostenibilitat de les ciutats, etc.), cures i cultura. 
 
El Govern ha plantejat als ajuntaments que puguin gastar una part del superàvit que han acumulat els 
últims anys i que roman immòbil en els bancs perquè la legislació sobre estabilitat que es va aprovar 
durant l'anterior crisi els impedeix gastar-lo. 
 
La jugada només permetria als consistoris disposar de 5.000 milions d'euros –del total de 14.000 que 
tenen estalviats– entre enguany i el que ve. La resta se'ls reintegraria en un termini de deu anys que 
començaria a comptar en 2022. En concret, els consistoris rebrien enguany el 40% d'aquests diners 
amb un import màxim de 2.000 milions d'euros. 
 



 

 

Les corporacions locals estan han pres mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i 
redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania. Mesures que els 
ajuntaments han pres i encara prenen amb relació a l'activitat comercial, els impostos i taxes, les 
empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes 
de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat, i les policies locals. Aquest paquet de 
mesures han incrementat enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis, i 
per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat 
de despesa. 
 
A la Comissió de Reconstrucció del Congreso de los Diputados, per iniciativa del Partit Demòcrata, 
s’ha transaccionat una esmena que recull que cal permetre de manera immediata que les 
Corporacions Locals puguin fer ús de la totalitat dels superàvits i els romanents de tresoreria generats 
durant els exercicis 2019 i 2020, i possibilitar la seva aplicació en inversions i despeses no financeres 
per a fer front a les necessitats posades de manifest per aquesta crisi.  
 
ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar el plantejament que el Ministeri d'Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) en el marc de les negociacions que mantenen. 
 
Segon.- Instar a la Federació de Municipis de Catalunya que traslladi la seva oposició a aquest 
plantejament en el marc de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
Tercer.- Instar als grups parlamentaris que prenguin les iniciatives legislatives necessàries per tal 
d'esmenar aquest plantejament en la tramitació del projecte de llei. 
 
Quart.- Informar d'aquest acord a la Federació Catalana de Municipis, a l'ACM, a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies i als grups parlamentaris del Congreso. 
 
Intervencions: 
La Sra. Judit Cortada presenta la moció.  
 
El Sr. Juan Antonio Marin, portaveu de PSC-CP, manifesta que hi votarà a favor però cal advertir que 
tot el procés està en negociació, fet reconegut pel mateix president de la FEMP que recentment ha 
manifestat que les parts estaven a punt d’arribar a un acord.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio 
Marin Acuña, Judit Cortada Esteve, Nuria Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent) 
 
16.0.- Moció sobre la participació del món local en la gestió dels fons provinents del pla de 
recuperació per a Europa, Next Generation EU 
 
El grup municipal del PSC-CP de Breda presenta la següent moció: 
 
Exposició de motius  
Davant les conseqüències econòmiques i socials que s’estan produint fruit de la pandèmia de la 
Covid-19 i que han comportat una pressió enorme als nostres sistemes públics de salut i benestar 
social, la majoria de les administracions públiques estan aprovant plans extraordinaris per a la 
reconstrucció o recuperació socioeconòmica que permeti fer front a la situació actual per reconstruir el 
futur de forma solidària i pròspera.  
 
En el cas de la Unió Europea, la Comissió Europea ha presentat la proposta de Next Generation EU, 
un nou instrument temporal de recuperació que presenta una capacitat financera de 750.000 milions 
d’euros que es basa en tres pilars: (i) instruments per donar suport als esforços dels Estats membres 
per recuperar-se, reparar els danys i sortir reforçats de la crisi; (ii) mesures per impulsar la inversió 
privada i donar suport a les empreses en dificultats; i per últim, (iii) reforç dels programes clau de la 
UE per extreure conclusions de la crisi, fer que el mercat únic sigui més fort i resilient, i accelerar la 
doble transició ecològica i digital. 
 
El Pla de Recuperació per a Europa és la proposta més ambiciosa elaborada en el si de la Unió 
Europea en els darrers anys. Significa un salt qualitatiu en el procés d’integració europea ja que per 
primer cop estableix una mutualització del deute entre els Estats Membres de la UE. El Pla 



 

 

representaria per a Espanya un ingrés de recursos extraordinaris de 61.618 milions d’euros del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i de 1.355 milions d’euros del Fons de Transició Justa. 
 
La iniciativa Next Generation EU vol ser una inversió pel futur, que serveixi per implementar les 
polítiques verdes i digitals i amb unes ajudes destinades a diferents projectes de recuperació 
econòmica dirigides als sectors més afectats per la crisi sanitària, social i econòmica.  
 
Aquest Pla complementa les altres mesures financeres aprovades fa setmanes per la UE, l’instrument 
SURE per fer front a les ajudes per a les persones aturades; el Mecanisme Europeu d’Estabilitat 
(MEDE) per garantir l’estabilitat financera a l’Eurozona i la mobilització de diner per part del Banc 
Europeu d’Inversions (BEI) i mostra la voluntat de les institucions europees de donar una resposta 
diferent a la crisi financera de 2008 que va estar marcada per l’austeritat. 
 
A falta de la seva aprovació definitiva pel Parlament Europeu, des de la Generalitat de Catalunya cal 
preparar l’escenari per tal de poder fer una execució eficaç d’aquest fons per tal de donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, és important reforçar la coordinació amb el Govern 
d’Espanya per poder canalitzar els fons de la manera més adequada i eficient possible. En el moment 
de gravetat extraordinària que estem patint, la Generalitat de Catalunya ha de garantir que aquests 
fons s’executin en la seva totalitat i que no passi com en els fons europeus ordinaris que bé sigui per 
les dificultats de programació, la necessitat de cofinançament o una falta d’estructura que faciliti la 
seva aplicació no s’executen de forma completa.  
 
Donada la greu crisi econòmica provocada per la pandèmia, cal aprofitar al màxim els recursos a 
l’abast. Cal evitar repetir la situació de les polítiques d’ocupació provinents del Fons Social Europeu 
que actualment no s’executen en la seva totalitat o s’han d’evitar prendre decisions unilaterals com la 
reprogramació dels fons FEDER que va causar discrepàncies entre diferents departaments de la 
Generalitat sense un acord previ entre administracions. 
 
Cal que la Generalitat de Catalunya estableixi un sistema clar de repartiment de les ajudes 
extraordinàries europees i que ho faci de la mà de les entitats municipalistes i els ajuntaments. Les 
administracions locals, com a administració més propera a la ciutadania és qui està rebent en la 
majoria de casos una pressió més elevada de la ciutadania, les petites empreses i comerciants que 
els sol·liciten ajuda per poder fer front a les dificultats econòmiques i socials que estant patint fruit de 
la pandèmia. Els ajuntaments com van demostrar ja amb la crisi econòmica de 2008 són els més 
eficients a l’hora de gestionar serveis i ajudes socials i moltes vegades, amb una greu manca de 
finançament. Per tant, sota el principi de subsidiarietat tant fonamental a la Unió Europea, cal 
assegurar que aquestes ajudes extraordinàries arribaran a les administracions locals. 
 
Entre els objectius que la Comissió Europea ha marcat com a condicionants per a l’aplicació del Pla 
per a la Recuperació europea destaca la transformació de l’economia catalana amb una agenda 
verda, digitalització, resiliència en la indústria, i la lluita contra la desigualtat. Aquests reptes 
coincideixen plenament amb els que té la societat catalana en el seu futur immediat i en el que els 
municipis són cabdals en la seva aplicació i foment. Per tant, des del món municipal reclamem a  la 
Generalitat que ens garanteixi els recursos necessaris per convertir la crisi que ha provocat la 
pandèmia en una oportunitat per transformar l’economia pel demà. Una economia per poder fer front 
als principals reptes de futur com són el canvi climàtic i les creixents desigualtats. 
 
Per tot l’exposat, el Grup municipal socialista presenta els següents acords en aquest ple 
municipal:  
 

1. Demanar a la Generalitat de Catalunya a implicar i pactar amb les Diputacions i entitats 
municipalistes catalanes en establir el mecanisme de repartiment i gestió dels fons europeus 
extraordinaris per garantir que els municipis rebrem el finançament adequat per assolir una 
justa i equilibrada reconstrucció sanitària, social i econòmica al territori.  
 

2. Instar de forma urgent en dotar de més recursos als ajuntaments, per mitjà del retorn dels 
fons FEDER que la Generalitat de Catalunya va retirar a les corporacions locals, a les 
universitats i als centres de recerca. 
 

3. Demanar a la Comissió Europea que tingui present la necessària reorientació dels programes 
d’atribució dels Fons Europeus pel període 2021-2027 perquè les noves prioritats s'adaptin a 
la reconstrucció sòcio-econòmica local.  
 



 

 

4. Demanar al Parlament Europeu com a representant de la ciutadania europea que faci valdre 
les seves competències en la supervisió de les polítiques econòmiques que han 
d’acompanyar al Pla i asseguri que aquests recursos es destinaran a transformar l’economia 
a través d’una transició ecològica i digital justa que tingui en compte la vessant social i no 
deixi ningú enrere. 
 

5. Traslladar aquests acords als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, i a la Delegació del 
Parlament Europeu a Barcelona.   

 
Intervencions: 
El Sr. Juan Antonio Marin presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, 
Judit Cortada Esteve, Nuria Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 1 
abstenció (Aleix Reche Marti) 
 
 
17.0.- Assumptes urgents.   
 
No s’escau. 
 
18.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores. 
 
Pren la paraula el Sr. Aleix Reche, portaveu de CUP-Amunt, que pregunta perquè es va deixar entrar 
públic al torneig de futbol? 
 
La Sra. Rosa Prat respon que els plans de desconfinament del PROCICAT no ho prohibien i per tant, 
es podia fer amb mesures de prevenció.  No obstant, avui ja s’ha decidit fer-ho a porta tancada.   
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda,  pregunta per la inversions que s’han presentat al 
PUOSC i la seva previsió de finançament.  
 
L’Alcalde explica que el PUOSC ja ha resolt les subvencions i es pot dir que la Generalitat ha fet una 
retallada general que ha afectat a pràcticament tots els municipis, i Breda ha estat afectada com molts 
municipis semblants.   Inicialment el PUOSC ha atorgat 67.000 euros per la urbanització de la zona 
esportia i 115.000 euros per la nova comissaria de la Guardia Municipal, i en canvi ha quedat fora 
dels ajuts el projecte del bar de la zona esportiva.  Conclou explicant que l’Ajuntament no ha 
presentat al.legacions i des del Departament s’ha dit que els municipis poden iniciar els projectes amb 
recursos propis però la Generalitat no pagarà fins l’anualitat assignada que en el cas de Breda és el 
2024.  
 
La Sra. Cortada pregunta per l’estat de tramitació de la creació del servei de policia local. 
 
L’Alcalde explica que varen venir a fer una visita sobre el terreny i varen valorar favorablement el 
projecte, i ara està a l’espera de passar a la Direcció General i el Conseller a través d’una Comissió 
que ho ha d’aprovar.   Tot aquest procediment està a l ’expenses del que acabi passant si hi ha 
canvis de govern o consellers o eleccions.  En qualsevol cas, una vegada tinguem el vist i plau, caldrà 
modificar la plantilla i fer oposicions i després els agents podran entrar a l’escola de policia.  
 
La Sra. Cortada pregunta per la piscina i el compliment de l’aforament màxim.  
 
La Sra. Rosa Prat respon no s’ha superat mai l’aforament màxim de la instal·lació.  Explica que els 
serveis municipal han hagut d’estar molt pendents del compliment de les normes i ha calgut 
constantment recordar i fer complir les mesures de prevenció.  
 
La Sra. Cortada pregunta per la festa major.  
 
La Sra. Núria Marès, respon que hi ha una incertesa total, tot està a l’aire i no sap si es podrà acabar 
fent o s’haurà de suspendre.  



 

 

 
La Sra. Cortada pregunta per les queixes que s’han rebut pel preu del Casal d’estiu.  
 
La Sra. Eva Andrés respon que els particular han pogut demanar ajudes per assistir al Casal, i s’han 
tramitat totes.  
 
La Sra. Cortada exposa que li han arribat queixes sobre les multes dels gossos que s’escapen, en el 
sentit que són d’imports molt importants.  Demana que es revisin aquest imports i en tot cas s’apliqui 
en cas de reincidència.  
 
L’Alcalde i el Sr. Josep Amargant expliquen que es fa complir la norma que tenim i que certament fixa 
un import de multa important.  En aquests moments ha arribat la queixa d’un veí que ha demanat hora 
per parlar d’aquest tema. Cal escoltar totes les versions i valorar el cas. Cal estudiar-ho i arribat el cas 
caldrà revisar i modificar les ordenances.  
 
El Sr. Juan Antonio Marin, portaveu de PSC-CP, manifesta que l’oficina de Correus continua tancada 
els dissabtes, demana fer pressió per tal que es torni a donar servei.  
 
L’Alcalde manifesta que es parlarà amb la subdelegació del Govern a Girona.  
 
El Sr. Marin manifesta que només falta un mes per iniciar el curs escolar, i demana com es faran les 
classes amb el COVID19. 
 
La Sra. Eva Andrés manifesta que la direcció de l’escola ja està planificant les ràtios i els protocols.   
A l’escola bressol municipal s’haurà de contractar una persona més per cobrir les ràtios i a l’IES, en 
principi, no es necessita cap reforç especial.  
 
El Sr. Marin pregunta si la Guardia Municipal farà algun control especial per fer aplicar la normativa de 
l’ús de la mascareta i si es farà difusió al ciutadà. Proposa que es contractin informadors als 
ciutadans, que facin controls als comerços, atès que alguns fan molts esforços però altres es mostren 
més laxes amb els clients.  Els informadors farien un bona feina per donar confiança a la gent, i farien 
que la gent es sentís més segura.  
 
El Sr. Josep Amargant manifesta que la Guardia Municipal té ordres de fer complir la normativa de 
l’ús de la mascareta.  No entra en els plans multar però si fer-ho complir.  Respecte al tema de l’agent 
cívic és un tema que està sobre la taula, en estudi, i que serviria per fer pedagogia però s’ha de tenir 
en compte que tot canvia molt ràpid i s’ha d’acabar d’estudiar.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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