
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2020000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de novembre de 2020 
Hora d’inici: 20:07 h 
Hora de fi: 22:47 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 2r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Rosa Prat Sala, 3r Tinenta Alcalde   (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM)  
Ferran Palau Masip     (ERC– AM) – S’incorpora a partir del punt 2 
Rosa Fugarolas Xamaní   (ERC– AM) – S’incorpora a partir del punt 3 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda) – Assistència telemàtica 
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT) – Assistència telemàtica 
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) – Assistència telemàtica 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí – Assistència telemàtica. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Un cop el/ secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la 
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Lectura manifest institucional en honor a la regidora Núria Marès de les Heras i minut de 
silenci 
 
L’Alcalde inicia el Ple amb la lectura d’un manifest Homenatge institucional a la Núria Marés:  
 
“Avui, 30 de novembre de 2020, volem aprofitar el present Ple per rendir homenatge a la Núria Marès 
de las Heras, regidora de l’Ajuntament de Breda des del 13 de juny de 2015 i fins a la seva renúncia , 
acceptada pel Ple del passat 5 d’octubre. Malauradament, els motius de la renúncia eren de salut, fet 
que va comportar la seva mort el passat 24 d’octubre. Des de la més alta institució municipal volem 
rendir homenatge a la regidora, companya de govern i amiga de Núria Marès.  
 
Regidora de Festes, Ciutadania i Gent Gran del juny de 2015 a juny de 2019 i a partir d’aleshores, 
regidora de Festes i Igualtat; la Núria Marès ha estat una regidora constant, dedicada plenament a les 
seves àrees i a la vida municipal. De tarannà directe, verb àgil i sovint amb un caràcter contundent 
molt propi de la seva manera de ser, la Núria ha estat una regidora efectiva, resolutiva i plenament 
responsable de totes les seves àrees governamentals. Quan quelcom queia sobre la taula de la Núria 
podies estar tranquil que se’n cuidaria de manera discreta, efectiva i directa.  
 
Regidora efectiva i companya de viatge fidel, omnipresent i capaç de transigir pel bé comú malgrat les 
possibles discrepàncies. Companya de govern amb qui sempre podies confiar i delegar qualsevol 
responsabilitat. Ella hi era sempre, malgrat les seves múltiples ocupacions. Una regidora que feia 
equip, que aportava, que sumava; que ajudava a l’esperit d’equip. Cohesionava i construïa. Alguns 
som més d’abstraccions teòriques; ella era dona d’acció directa. Sovint assentava càtedra i els demés 
membres de l’equip de govern combregaven. Res més a dir, paraula de Núria. Tenia tota la raó del 
món.  
 
Companya de viatge i amiga de vida. Mil i una experiències viscudes al llarg de la darrera dècada. 
Des dels inicis de la fundació de la secció local d’ERC a Breda, ella va ser des del primer minut un 
pilar primigeni fonamental del nou projecte polític que s’estava construint. Des dels inicis, un llunyà 
2007, passant per l’entrada a l’equip de govern el 2015 i acabant amb tots els dilluns de Junta de 
Govern compartits, amb tots els caps de setmana de dinars, sopars, festes, festetes i demés que hi 



 

 

ha al llarg del calendari anual. Totes les hores entre setmana, a les tardes, dedicades a desfogar-nos 
del dia a dia, de les emprenyades, de les alegries, de les decepcions... Projectes que arrenquen, 
projectes que s’estavellen, pedres pel camí, llums, ombres... La vida mateixa sintetitzada en el sí d’un 
col·lectiu humà i una relació d’amistat que ho entreteixeix lenta però inexorablement. Mil i una 
experiències viscudes, i totes superades pel convenciment immortal d’estar treballant plegats per un 
bé superior: treballar pel nostre poble i per la nostra gent. Treballar per fer de la nostra vila un lloc 
millor per deixar als nostres fills i néts. Compromís indestructible que la Núria va fer seu des del 
primer moment i que sempre va seguir. Fins i tot en els moments on la motxilla que carregava pesava 
molt era capaç d’aixecar el cap i posar per davant el compromís col·lectiu per davant d’altres coses. 
Compromís amb nosaltres, compromís amb el projecte, compromís amb el poble, compromís amb la 
nostra gent.  
 
Regidora, companya de govern, amiga; no ens en podem estar de dir-te que has marxat massa aviat. 
El sentiment de buit i de pèrdua que has deixat darrere teu és difícilment explicable mitjançant 
paraules. T’enyorem des del mateix dia que ens vas dir que deixaves l’acta de regidora per dedicar-te 
plenament a tu i a la teva salut. T’enyorem els dilluns a Junta de Govern; t’enyorem els dilluns, i els 
dimarts, i els dimecres, i els dijous, i els divendres, i els dissabtes, i els diumenges... I torna a arribar 
el dilluns de Junta i et continuem enyorant. El teu buit és present; però de la mateixa manera que ens 
entristeix també ens ha d’omplir d’orgull; orgull perquè això vol dir que les petjades de la teva vida són 
inesborrables, i mentre et recordem hi haurà una part de tu que no ens deixarà mai. 
 
Te’n vas anar massa aviat, Núria. I amb tu una part del nostre projecte polític, una part de l’equip de 
govern i una part de cadascú de nosaltres. La teva és una pèrdua col·lectiva, el teu poble, la teva 
gent, la teva família, TOTS... et trobem a faltar, Núria. Res tan senzill però res tan profund: et trobem 
a faltar, i com que et trobem a faltar no t’oblidarem mai, i així mantindrem la teva flama encesa dins 
de cadascú de nosaltres.  
 
Allà on siguis de ben segur que continuaràs lluitant pel que és just i noble. Canya al mico, que diuen. 
Siguis on siguis, mira’ns amb un somriure als llavis i, si us plau, no deixis mai de ser tu mateixa. 
Gràcies per tot Núria, et trobem molt a faltar.” 
 
Tot seguit, el plenari fa un minut de silenci en memòria de la Núria.  
 
2.0.- Presa de possessió com a regidor municipal del Sr. Ferran Palau Masip  
 
Antecedents 
 
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2020, va prendre coneixement 
de la renúncia voluntària de la regidora Sra. E.A.M. 
 
L'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial del Sr. Ferran Palau 
Masip, atès que consta com candidat de la llista electoral d’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) que va concorre a les eleccions municipals del 26 de 
maig de 2019, i li pertoca per ordre de llista. 
 
En data 14 d’octubre de 2020 va ser expedida pel President de la Junta Electoral Central la credencial 
que expressa que el Sr. Palau ha estat designat regidor de l’Ajuntament de Breda. 
 
El Sr. Palau ha presentat la preceptiva declaració d’interessos que inclou la declaració d’activitats i la 
declaració de bens i patrimoni.  
 
Legislació aplicable 
 
L'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
L'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre. 
L'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques. 
La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es sotmet al Ple el següent: 
 



 

 

Primer.- Donar possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Breda al Sr. Ferran Palau Masip, 
amb NIF 369......6R, prèvia promesa del càrrec mitjançant la següent fórmula establerta a l’article 1 
del RD 707/1979, de 5 d'abril: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidora de l'Ajuntament de Breda amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a 
norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?" 
 
El Sr. Ferran Palau Masip manifesta que no concorre en cap causa de incompatibilitat sobrevinguda i 
presta la promesa al càrrec, amb les següents paraules:  
 
“Sí, ho prometo per imperatiu legal. També prometo solemnement treballar de manera incansable pel 
benestar dels veïns i veïnes de Breda i en defensa dels interessos col·lectius de la nostra gent. 
També afegeixo que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm 
compromís amb els valors de la República catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 
territorialment equilibrada”. 

 
L’Alcalde li dona la benvinguda i expressa que ha pres possessió del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Breda amb la conseqüent assumpció del seus drets i de les obligacions inherents al 
mateix.   
 
Segon.- Es pren coneixement que el regidor Sr. Ferran Palau Masip s’adscriu com a membre del 
grup polític municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-
AM). 
 
Tercer.- Fer públics els presents acords al BOP, i comunicar-ho a l’Administració de l’Estat i la 
Generalitat.  
 
3.0.- Presa de possessió com a regidora municipal de la Sra. Rosa Fugarolas Xamaní 
 
Antecedents 
 
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2020, va prendre coneixement 
de la renúncia voluntària de la regidora Sra. N.M.DLH. 
 
L'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial de la Sra. Rosa 
Fugarolas Xamaní, atès que consta com candidata de la llista electoral d’ ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) que va concorre a les eleccions 
municipals del 26 de maig de 2019, i li pertoca per ordre de llista, una vegada fetes efectives les 
renúncies dels seus predecessors.  
 
En data 19 d’octubre de 2020 va ser expedida pel President de la Junta Electoral Central la credencial 
que expressa que la Sra. Fugarolas ha estat designada regidora de l’Ajuntament de Breda. 
 
La Sra. Fugarolas ha presentat la preceptiva declaració d’interessos que inclou la declaració 
d’activitats i la declaració de béns i patrimoni.  
 
Legislació aplicable 
L'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
L'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre. 
L'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques. 
La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es sotmet al Ple el següent: 
 
Primer.- Donar possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Breda a la Sra. Rosa Fugarolas 
Xamaní, amb NIF 793...0V, prèvia promesa del càrrec mitjançant la següent fórmula establerta a 
l’article 1 del RD 707/1979, de 5 d'abril: 
 



 

 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Regidora de l'Ajuntament de Breda amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a 
norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?" 
 
La Sra. Rosa Fugarolas Xamaní manifesta que no concorre en cap causa de incompatibilitat 
sobrevinguda i presta la promesa al càrrec, amb les següents paraules:  
 
“Sí, ho prometo per imperatiu legal. També prometo solemnement treballar de manera incansable pel 
benestar dels veïns i veïnes de Breda i en defensa dels interessos col·lectius de la nostra gent. 
També afegeixo que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm 
compromís amb els valors de la República catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 
territorialment equilibrada”. 
 
L’Alcalde li dona la benvinguda i expressa que ha pres possessió del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Breda amb la conseqüent assumpció del seus drets i de les obligacions inherents al 
mateix. 
 
Segon.- Es pren coneixement que la regidora Sra. Rosa Fugarolas Xamaní s’adscriu com a membre 
del grup polític municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM). 
 
Tercer.- Fer públics els presents acords al BOP, i comunicar-ho a l’Administració de l’Estat i la 
Generalitat.  
 
4.0.- Aprovació de l’acta anterior 
 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en 5 
d’octubre 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. 
 
5.0.- 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 

1046-000038-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000038 28/09/2020 

1046-000039-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000039 05/10/2020 

1046-000040-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000040 13/10/2020 

1046-000041-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000041 19/10/2020 

1046-000042-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000042 26/10/2020 

1046-000043-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000043 02/11/2020 

1046-000044-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000044 09/11/2020 

1046-000045-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000045 16/11/2020 

 
Intervencions.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, pregunta pels acords relatius a l’estudi 
d’eficiència energètica del centre cívic i per l’estat del projecte Wifi4eu.  
 
L’Alcalde explica que l’estudi d’eficiència energètica s’ha presentat en el marc d’una convocatòria de 
subvencions de la Diputació de Girona i juntament amb el regidor de Medi ambient es va decidir 
proposar la instal·lació d’uns equips per monitoritzar el consum elèctric del centre cívic, però encara 
no sabem si se’ns concedirà perquè no hem rebut la confirmació. En el cas de rebre l’ajut, 
s’instal·laran els equips i l’Ajuntament disposarà de les dades de consum sectoritzades del centre 
cívic i al cap d’un any, en base aquestes dades, es podran emprendre mesures d’eficiència 



 

 

energètica. I en relació al projecte Wifi4eu, que donarà servei de connexió d’internet gratuïta a 
diferents equipaments i espais públics del municipi, explica que s’està instal·lant des de la setmana 
passada i es preveu que en quinze dies ja estarà completament acabat.   
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda,  pregunta perquè s’ha contractat 
mitjançant un contracte menor a una empresa de les Franqueses del Vallès per fer les obres de l’àrea 
d’autocaravanes.   
 
Pren la paraula el regidor Sr. Andreu Pujol Mas explicant que el contracte menor s’ha adjudicat a 
l’empresa que comenta la regidora, però els treballs s’estan realitzant per persones de Breda mateix.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
6.0.- 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 el 5 d’octubre i el 27 de 
novembre de 2020: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2020DECR000773  2664-000283-2020 05/10/2020 Dec baixa ofici padró habitants  

2020DECR000774  2664-000284-2020 05/10/2020 Dec baixa ofici padró habitants  

2020DECR000775  2664-000285-2020 05/10/2020 Dec baixa ofici padró habitants  

2020DECR000776  2860-000014-2020 05/10/2020 Dec concessió targeta aparcament discapacitats  

2020DECR000777  2664-000286-2020 05/10/2020 Dec baixa ofici padró habitants  

2020DECR000778  2664-000287-2020 05/10/2020 Dec baixa ofici padró habitants  

2020DECR000779  1599-000082-2020 05/10/2020 Dec atorgar llic us privatiu equip públic  

2020DECR000780  1599-000083-2020 05/10/2020 Dec atorgar llic us privatiu equip públic  

2020DECR000781  1657-000023-2020 06/10/2020 Aprovació factures Endesa mes de juny 

2020DECR000782  2860-000015-2020 06/10/2020 Dec expedir duplicat targeta aparcament discapacitats  

2020DECR000783  1599-000084-2020 07/10/2020 Dec atorgar llic us privatiu equip públic  

2020DECR000784  1599-000086-2020 07/10/2020 Dec atorgar llic us privatiu equip públic  

2020DECR000785  1599-000085-2020 07/10/2020 Dec atorgar llic us privatiu equip públic  

2020DECR000786  2398-000001-2020 07/10/2020 Dec aprovació inicial projecte  

2020DECR000787  1046-000040-2020 07/10/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000788  1608-000002-2020 08/10/2020 Dec reclamació danys sinistre fanal Av. Francesc Macià  

2020DECR000789  1677-000030-2020 08/10/2020 Aprovació de les factures fase O-P 

2020DECR000790  1395-000001-2017 08/10/2020 Pagament d'una indemnització 

2020DECR000791  2436-000011-2020 08/10/2020 Dec llicencia urbanística  

2020DECR000792  1677-000032-2020 09/10/2020 Pagament factures 

2020DECR000793  1677-000028-2020 09/10/2020 Pagament factures finals d'agost 

2020DECR000794  1395-000004-2020 09/10/2020 Dec contractació servei escombraries  

2020DECR000795  2436-000004-2018 13/10/2020 Dec retorn ICIO  

2020DECR000796  1464-000001-2020 14/10/2020 Esmena bases selecció borsa de TAG 

2020DECR000797  1046-000041-2020 15/10/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000798  1677-000031-2020 15/10/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000799  1677-000031-2020 15/10/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000800  1517-000004-2020 15/10/2020 
Pagament de les retencions d’IRPF a l’Agència Tributària de 
Catalunya 

2020DECR000801  1523-000014-2020 15/10/2020 Reconeixement d’un trienni a favor de SBR 

2020DECR000802  1523-000013-2020 15/10/2020 Reconeixement d’un trienni a favor de MLR 

2020DECR000803  2388-000005-2020 16/10/2020 Pagament d'una taxa 

2020DECR000804  1403-000004-2020 19/10/2020 Decret d'esmena d'errors materials 

2020DECR000805  1468-000002-2020 19/10/2020 Decret conformitat comissió serveis secretaria 

2020DECR000806  1464-000001-2020 19/10/2020 
Deixat sense efecte Sobre admissió provisional d’aspirants i 
nomenament del tribunal qualificador 

2020DECR000807  1464-000001-2020 20/10/2020 
Sobre admissió provisional d'aspirants i nomenament del tribunal 
qualificador 

2020DECR000808  1278-000001-2020 20/10/2020 Decret relatiu a instruccions sobre el teletreball 

2020DECR000809  1657-000025-2020 21/10/2020 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL131020 

2020DECR000810  1362-000002-2020 21/10/2020 Decret incoació exp. Responsabilitat patrimonial 

2020DECR000811  1046-000042-2020 21/10/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000812  2403-000005-2020 23/10/2020 Dec tramesa certificat  

2020DECR000813  2058-000007-2018 23/10/2020 Dec vint-i-vuitena i última quota  

2020DECR000814  2544-000007-2020 23/10/2020 Dec atorgar llicencia activitat  

2020DECR000815  1677-000029-2020 23/10/2020 Pagament factures de setembre 

2020DECR000816  2453-000004-2020 23/10/2020 Dec ordre execució neteja solar ctra. Arbúcies 56  



 

 

2020DECR000817  1366-000004-2020 26/10/2020 Dec compareixença contenciós  

2020DECR000818  1512-000011-2020 26/10/2020 Pagament diferència nòmina i liquidació SGG 

2020DECR000819  1512-000012-2020 26/10/2020 Aprovació nòmines d'octubre 

2020DECR000820  2310-000001-2020 26/10/2020 Dec tramesa certificat  

2020DECR000821  2410-000027-2020 26/10/2020 Dec primera ocupació  

2020DECR000822  2664-000290-2020 27/10/2020 Dec baixa caducitat inscripció padronal  

2020DECR000823  2575-000001-2020 27/10/2020 Dec canvi de titularitat activitat  

2020DECR000824  2240-000027-2020 27/10/2020 
Autoritzar l'accés al Centre Cívic i Social 1 d'octubre per 
instal·lació i control de l'equip de telegestió elèctrica 

2020DECR000825  1025-000010-2020 27/10/2020 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a 
òrgans de govern del mes d'octubre de 2020 

2020DECR000826  1046-000043-2020 28/10/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000827  1775-000021-2020 28/10/2020 Dec baixa placa gual 286  

2020DECR000828  2436-000019-2020 28/10/2020 Dec llicencia urbanística  

2020DECR000829  1657-000027-2020 29/10/2020 Pagament factures aprovades per la JGL261020 

2020DECR000830  1658-000005-2020 29/10/2020 Recarrega targeta Escola Bressol 

2020DECR000831  2410-000065-2020 29/10/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000832  2911-000010-2020 29/10/2020 Dec concessió nínxol 227a  

2020DECR000833  1657-000024-2020 29/10/2020 Aprovació despesa 

2020DECR000834  1677-000033-2020 29/10/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000835  1677-000033-2020 29/10/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000836  2436-000008-2020 30/10/2020 Dec requeriment documentació  

2020DECR000837  1677-000032-2020 30/10/2020 Aprovació de les factures fase O-P 

2020DECR000838  2436-000012-2020 30/10/2020 Dec requeriment documentació  

2020DECR000839  1599-000087-2020 30/10/2020 Dec atorgar llic us privatiu equip públic  

2020DECR000840  2836-000003-2020 30/10/2020 
Instruccions sobre els serveis municipals afectats per les noves 
mesures de contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 i suspensió de contractes administratius no essencials. 

2020DECR000841  2436-000020-2019 31/10/2020 Dec donar compliment documentació  

2020DECR000842  2240-000028-2020 02/11/2020 
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a incentivar la 
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP) 

2020DECR000843  2410-000052-2020 02/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000844  1523-000012-2020 02/11/2020 Reconeixement d¿un trienni a favor de MZF 

2020DECR000845  1497-000006-2020 02/11/2020 Ampliació jornada laboral NRS 

2020DECR000846  2005-000013-2020 03/11/2020 Aprovar rebuts de l’Escola Bressol del mes d'octubre 

2020DECR000847  2410-000063-2020 03/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000848  2664-000153-2020 03/11/2020 Dec baixa definitiva padró habitants  

2020DECR000849  2664-000154-2020 03/11/2020 Dec baixa definitiva padró habitants  

2020DECR000850  2664-000155-2020 03/11/2020 Dec baixa definitiva padró habitants  

2020DECR000851  2664-000180-2020 03/11/2020 Dec baixa definitiva padró habitants  

2020DECR000852  1021-000002-2020 04/11/2020 Nomenament de regidors/es delegats/des 

2020DECR000853  2911-000011-2020 04/11/2020 Dec canvi titular nínxol 15c  

2020DECR000854  1021-000001-2020 04/11/2020 Nomenament dels tinents d'alcalde 

2020DECR000855  1046-000044-2020 04/11/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000856  1464-000001-2020 04/11/2020 
Admissió definitiva d'aspirants, nomenament del tribunal 
qualificador i convocatòria d'inici de l'oposició 

2020DECR000857  1560-000004-2020 04/11/2020 Convocatòria Mesa de Negociació col·lectiva 

2020DECR000858  2442-000005-2020 05/11/2020 Dec inici ordre execució neteja finques  

2020DECR000859  1512-000013-2020 06/11/2020 Aprovació d'una nòmina i la liquidació 

2020DECR000860  1599-000089-2020 06/11/2020 Dec atorgar llic us privatiu equip públic  

2020DECR000861  2436-000015-2020 06/11/2020 Dec requeriment documentació  

2020DECR000862  2436-000018-2020 06/11/2020 Dec llicencia urbanística  

2020DECR000863  1677-000037-2020 06/11/2020 Pagament lloguers 

2020DECR000864  2860-000017-2020 10/11/2020 Dec concessió targeta aparcament discapacitats  

2020DECR000865  3043-000008-2020 10/11/2020 Dec llicencia urbanística  

2020DECR000866  1599-000081-2020 10/11/2020 Dec modificació horari entrenaments hoquei Escola Montseny  

2020DECR000867  2436-000021-2020 10/11/2020 Dec llicencia urbanística  

2020DECR000868  2388-000006-2020 10/11/2020 Dec aprovació inicial mem valorada  

2020DECR000869  2410-000081-2020 10/11/2020 Dec requeriment documentació  

2020DECR000870  1507-000006-2020 11/11/2020 Concessió bestreta a un treballador 

2020DECR000871  1599-000081-2020 11/11/2020 Dec modificació horari entrenaments hoquei Escola Montseny  

2020DECR000872  1362-000002-2020 11/11/2020 Decret ampliació termini 

2020DECR000873  1046-000045-2020 11/11/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000874  2120-000018-2020 11/11/2020 Dec requeriment documentació  

2020DECR000875  1657-000026-2020 12/11/2020 Aprovació factures Endesa mes de setembre 

2020DECR000876  1677-000031-2020 12/11/2020 Pagament factures de finals de setembre 

2020DECR000877  2622-000008-2020 12/11/2020 
Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat 
municipal 

2020DECR000878  1604-000001-2020 12/11/2020 Conformitat amb la quantia per la indemnització 

2020DECR000879  1604-000004-2020 12/11/2020 Dec acceptació indemnització  

2020DECR000880  2410-000045-2020 12/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000881  2410-000001-2020 12/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000882  2410-000053-2020 12/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000883  1464-000001-2020 13/11/2020 Aprovació borsa de treball de Tècnic/a d'administració general 

2020DECR000884  2410-000049-2020 13/11/2020 Dec comunicació urbanística  



 

 

2020DECR000885  2410-000060-2020 13/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000886  2917-000025-2020 13/11/2020 Dec alta columbari c16  

2020DECR000887  2240-000026-2020 13/11/2020 
Acceptació de la subvenció per al finançament del programa el 
Montseny a l'escola a Breda, curs 2019-2020 

2020DECR000888  2410-000037-2020 13/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000889  2410-000048-2020 13/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000890  2410-000051-2020 13/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000891  2410-000046-2020 13/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000892  2240-000019-2020 13/11/2020 
Acceptar la subvenció concedida pel Consell Català de l'Esport 
per activitats i actes que tinguin un impacte significatiu en el 
conjunt del sistema esportiu de Catalunya 

2020DECR000893  1599-000090-2020 13/11/2020 Dec llic ocupació edificis claustres, abadia, garatge  

2020DECR000894  1627-000010-2020 16/11/2020 Modificació de crèdit núm. 10/2020 per generació de crèdit 

2020DECR000895  1379-000017-2020 16/11/2020 Resolució contracte mutu acord 

2020DECR000896  1376-000028-2020 16/11/2020 
Aprovar l'Adhesió al Manifest unitari del 25 de novembre del Dia 
internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones 

2020DECR000897  1507-000007-2020 16/11/2020 Concessió bestreta a un treballador 

2020DECR000898  2313-000008-2020 16/11/2020 Dec tramesa certificat  

2020DECR000899  1657-000030-2020 17/11/2020 Aprovar una factura de serveis de l'àrea de Benestar social 

2020DECR000900  2313-000009-2020 17/11/2020 Dec tramesa certificat 16112020  

2020DECR000901  1364-000002-2020 17/11/2020 Decret reclamació danys 

2020DECR000902  1484-000024-2020 17/11/2020 Nomenament Alejandro Llorente 

2020DECR000903  2664-000334-2020 18/11/2020 Dec baixa padró inscripció indeguda  

2020DECR000904  2410-000060-2020 18/11/2020 Dec nova liquidació comunicació urbanística  

2020DECR000905  1052-000007-2020 18/11/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000906  2410-000040-2020 18/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000907  2410-000035-2020 18/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000908  2410-000028-2020 18/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000909  2410-000047-2020 18/11/2020 Dec comunicació urbanística  

2020DECR000910  1046-000046-2020 18/11/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000911  2334-000055-2020 19/11/2020 Dec llic us especial espai públic  

2020DECR000912  1497-000007-2020 19/11/2020 Canvi horari CLC 

2020DECR000913  1659-000002-2020 19/11/2020 Pagament tribunal de selecció del TAG 

2020DECR000914  1677-000035-2020 19/11/2020 Aprovació factures finals d'octubre fase O 

2020DECR000915  1677-000035-2020 19/11/2020 Aprovació factures finals d'octubre fase ADO 

2020DECR000916  1657-000031-2020 19/11/2020 Pagament factures octubre 

2020DECR000917  1657-000032-2020 20/11/2020 Pagament despesa aparcament de camions 

2020DECR000918  2860-000018-2020 23/11/2020 Dec concessió targeta aparcaments discapacitats  

2020DECR000919  2622-000007-2020 23/11/2020 
Autorització de llicència a precari d'una parada del mercat 
municipal ambulant 

2020DECR000920  1512-000013-2020 24/11/2020 Aprovació dietes i desplaçaments 

2020DECR000921  1484-000005-2018 24/11/2020 Requeriment recuperació hores 

2020DECR000922  1484-000003-2018 24/11/2020 
Sobre negociació del permís retribuït recuperable aprovat arran 
de l’estat d’alarma de la pandèmia Covid-19. 

2020DECR000923  1599-000091-2020 25/11/2020 Dec us temporal  

2020DECR000924  2313-000010-2020 25/11/2020 Dec tramesa certificat  

2020DECR000925  1046-000047-2020 25/11/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000926  2436-000025-2020 25/11/2020 Dec requeriment documentació  

2020DECR000927  2436-000016-2020 25/11/2020 Dec requeriment documentació  

2020DECR000928  1032-000006-2020 25/11/2020 Dec ordre del dia  

2020DECR000929  2911-000012-2020 26/11/2020 Dec canvi titularitat nínxol 114 a aj breda i trasllat restes ossera  

2020DECR000930  1657-000029-2020 26/11/2020 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL231120 

2020DECR000931  1512-000013-2020 26/11/2020 Aprovació nòmines mes de novembre 

2020DECR000932  1657-000031-2020 26/11/2020 Aprovació factures Endesa mes d'octubre 

2020DECR000933  1677-000037-2020 27/11/2020 Aprovació de les factures fase O-P 

2020DECR000934  2544-000008-2020 27/11/2020 Dec canvi llicència activitat  

 
Intervencions.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, en relació al requeriment que es 
fa a la conserge del poliesportiu per tal que recuperi les hores no realitzades durant el període de 
l’estat d’alarma del Covid-19, pregunta com es pensa recuperar la gran quantitat d’hores que ha 
deixat de prestar.  Manifesta que seria lògic que ho compenses fent les funcions de conserge i neteja 
del camp de futbol, en comptes de contractar una altra persona.  
 
L’Alcalde manifesta que simplement se li requereix que presenti una proposta de com s’han de 
recuperar les hores.  Per altra banda no se li proposa fer les feines de consergeria del camp de futbol 
perquè es tracta d’un nou lloc de treball que esdevindrà estructural i per tant s’ha d’ocupar per una 
altra persona.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta  que comparteix l’opinió de la 
regidora Sra. Cortada, atès que són moltes hores les que ha de recuperar i mirant-ho bé, tardarà dos 
o tres anys en fer-ho.  



 

 

 
 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Rosa Prat explicant que el confinament li va afectar de ple, i les 
instal·lacions del poliesportiu varen haver d’estar molts dies tancades.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, pregunta perquè el cost de les obres de la 
vorera davant la Font d’en Mingo les assumeix íntegrament l’Ajuntament, quan haurien de pagar els 
mateixos propietaris del sector.  
 
Pren la paraula el regidor Sr. Josep Amargant explicant que es tracta d’un sector on la urbanització 
potser no es desenvoluparà mai i entenem que no es pot esperar més atès que és una millora 
important per tots i és d’interès general que si pugui transitar correctament.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
7.0.- Donar compte dels decrets 2020DECR000852 i 2020DECR000854 de modificació del 
cartipàs municipal 
 
L’Alcalde dona compte de les següents Resolucions de nomenament de regidors/es delegats/des i 
nomenament dels tinents d’alcalde:  
 
Decret d’Alcaldia número 2020DECR000852 de 04/11/2020 
Nomenament de regidors/es delegats/des  
Exp.- 1021-000002-2020 - X2020002124 
 
“Antecedents de fet  
 
Per Decret d’Alcaldia 2019DECR000621, de 18 de juny de 2019, es va conferir als següents regidors 
les delegacions com a responsables de les àrees que s’especifiquen a continuació, amb el ben entès 
que aquesta Alcaldia es reservava les àrees d’urbanisme, obres, hisenda i habitatge.  
 
- Regidor Andreu Pujol Mas: 1a tinència d'alcaldia. Cultura i patrimoni, comunicació i promoció 
econòmica, comerç i turisme.  
- Regidora Eva Andrés Masó: 2a tinència d'alcaldia. Participació ciutadana, TIC, educació i joventut  
- Regidor Josep Amargant Argemí: 3a tinència d'alcaldia. Governació, serveis i manteniment  
- Regidora Núria Marès de las Heras: Festes i igualtat  
- Regidor Samuel Torres Torrent: Indústria i activitats, medi ambient i transparència i bon govern  
- Regidora Rosa Prat Sala: Salut, benestar social i esports  
- Regidora Elisabet Vilamala Soler: Gent Gran, ciutadania i entitats  
 
Arran de les renuncies a la condició de regidores municipals presentades per les senyores Eva 
Andrés Masó i Núria Marès de las Heras, fetes efectives en el Ple de 5 d’octubre de 2020, es 
requereix reorganitzar el cartipàs municipal atribuint les competències delegades a la resta de 
regidors delegats.  
El Reglament Orgànic municipal regula el règim dels regidors delegats establint que són aquells a qui 
l’alcalde delega l’exercici d’aquelles atribucions pròpies que són delegables d’acord amb la legislació 
de règim local.  
 
Legislació aplicable  
Articles 53 a 57 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Breda.  
Articles 19 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
Article 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  
 
Resolc,  
 
Primer.- Reorganitzar el cartipàs municipal conferint als següents regidors les delegacions com a 
responsables de les àrees que s’especifiquen a continuació, ben entès que aquesta Alcaldia es 
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reserva les àrees d’urbanisme, obres, hisenda, habitatge, participació ciutadana, TIC, joventut, festes 
i igualtat. 
 
- Regidor Andreu Pujol Mas: 1a tinència d'alcaldia. Cultura i patrimoni, comunicació i promoció 
econòmica, comerç i turisme.  
- Regidor Josep Amargant Argemí: 2a tinència d'alcaldia. Governació, serveis i manteniment  
- Regidora Rosa Prat Sala: 3a tinència d’alcaldia. Salut, benestar social i esports  
- Regidor Samuel Torres Torrent: Indústria i activitats, medi ambient, transparència i bon govern i 
entitats  
- Regidora Elisabet Vilamala Soler: Gent gran, ciutadania i educació  
 
Malgrat que la delegació no contempla l’atribució de la potestat de dictar actes administratius amb 
efectes a tercers, amb el ben entès que la delegació es circumscriu a exercir les facultats de dirigir, 
coordinar, informar i proposar les polítiques locals sobre les àrees corresponents, aquesta Alcaldia es 
reserva la facultat de resoldre els recursos que es puguin presentar en relació als actes realitzats pels 
regidors delegats en exercici de les seves atribucions.  
 
Segon.- Entendre que els nomenaments i delegacions conferides en aquesta resolució s’accepten pel 
regidor i regidores en qui recauen, si aquests en el termini de tres dies des de la notificació no 
manifesten expressament la seva disconformitat per escrit.  
 
Tercer.- De la present resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, notificant-
se, a més, personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la resolució.” 
 
Decret d’Alcaldia número 2020DECR000854 de 04/11/2020 
Nomenament de Tinent/es d’Alcalde  
Expedient: 1021-000001-2020 X2020002118 
 
“Antecedents de fet  
 
Per Decret 2019DECR000622, de 18 de juny de 2019 es va nomenar tinents d’alcalde als/a les 
regidors/es següents:  
 
1r. Tinent d’alcalde: Andreu Pujol Mas  
2na. Tinenta d’alcalde: Eva Andrés Masó  

3r. Tinent d’alcalde: Josep Amargant Argemí  
 
El Ple de 5 d’octubre de 2020 va prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidora 
municipal de l’Ajuntament de Breda de la Sra. Eva Andrés Masó.  
 
Vist que la condició de tinent d’alcalde es perd automàticament en el moment de pèrdua de la 
condició de regidor/a, cal fer una reordenació de la designació dels tinents d’Alcalde de la Corporació 
una vegada feta efectiva la renuncia de la Sra. Andrés.  
El Reglament Orgànic municipal estableix que l’Alcalde nomenarà i cessarà lliurement, d’entre els 
membres de la Junta de Govern, els tinents d’alcalde i determinarà el seu ordre als efectes de la 
prelació en la seva substitució. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de 
l’alcalde, de la qual, se’n donarà coneixement al Ple, a la primera sessió ordinària que celebri, i a més 
a més, es notificarà personalment als designats i es publicarà al butlletí corresponent.  
 
Vist que la designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, s’ha de procedir al 
seu nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres que han de composar la Junta de Govern 
Local.  
 
Legislació aplicable  
Articles 50 a 52 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Breda.  
Articles 20.1.a), 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
Article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  
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Resolc,  
 
Primer.- Mantenir i nomenar tinents d’alcalde als/ a les regidors/es següents, que formaran part de la 
Junta de Govern local juntament amb l’Alcalde:  
 
1r. Tinent d’alcalde: Andreu Pujol Mas  
2n. Tinent d’alcalde: Josep Amargant Argemí  
3ra. Tinenta d’alcalde: Rosa Prat Sala  
 
Als/a les tinent/es d’alcalde, com a tals, els correspon substituir a aquesta Alcaldia en la totalitat de 
les seves funcions i en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici 
de les seves atribucions.  
 
Segon.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia s’hagi d’absentar del terme municipal, establirà, 
mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d'Alcalde que hagin d'assumir 
les seves competències, com Alcalde/essa accidental.  
 
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer 
Tinent d'Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol de les altres Tinents d'Alcalde que es trobin 
presents, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el 
mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ell/es.  
 
Tercer.- Entendre que els nomenaments i delegacions conferides en aquesta resolució s’accepten 
pels regidors i regidores en qui recauen, si aquests en el termini de tres dies des de la notificació no 
manifesten expressament la seva disconformitat per escrit.  
 
Quart.- De la present resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, notificant-
se, a més, personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la resolució.” 
 
Intervencions.  
L’Alcalde explica que una vegada han pres possessió els nous regidors que s’integren a l’equip de 
govern, es farà un nou decret d’assignació de funcions a favor d’aquests regidors.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
8.0.- Modificació del nomenament de representants de la corporació local en òrgans col·legiats 
 
Antecedents 
El Ple d’aprovació del cartipàs municipal, en sessió celebrada el 26 de juny de 2019 va aprovar el 
nomenament de representants d’aquesta Corporació en els òrgans col·legiats i en les entitats 
participades per l’Ajuntament.  
 
Arran de la pressa de possessió de nous membres de la corporació, cal actualitzar els nomenaments 
vigents.  
 
Legislació aplicable 
Article 19 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
Articles 8.1.a) i 9.1.k) de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Modificar el nomenament de representants d’aquesta Corporació en els òrgans col·legiats 
que s’indiquen, a les persones que a continuació s’expressen: 
 

ÒRGAN/ENTITAT TITULAR SUPLENT 

Consorci Localret  Ferran Palau Masip Dídac Manresa Molins 

Associació Catalana de Municipis (ACM) Dídac Manresa Molins Josep Amargant Argemí 

Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) 

Dídac Manresa Molins Andreu Pujol Mas 

Associació Turisme la Selva Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

Associació Turisme Comarca de l’Aigua Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

Associació Montseny - Guilleries Rosa Prat Sala Samuel Torres Torrent 



 

 

Associació Amics del Montseny  Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

Consell Consultiu Parc Natural del 
Montseny 

Samuel Torres Torrent Andreu Pujol Mas 

Patronat Castell de Montsoriu Andreu Pujol Mas Elisabet Vilamala Soler 

Juntes de compensació i altres 
organismes urbanístics 

Dídac Manresa Molins Josep Amargant Argemí 

Associación Española de Ciudades de la 
Cerámica 

Andreu Pujol Mas Samuel Torres Torrent 

Consell Escolar Escola Montseny Elisabet Vilamala Soler Andreu Pujol Mas  

Patronat Fundació Acció Baix Montseny Rosa Prat Sala Rosa Fugarolas Xamaní 

Patronat Fundació Privada Orquestra 
Jove de la Selva 

Elisabet Vilamala Soler Andreu Pujol Mas 

Foment de les Tradicions Catalanes Elisabet Vilamala Soler Andreu Pujol Mas 

Federació de Ràdios Locals Andreu Pujol Mas Ferran Palau Masip 

Òmnium Cultural Andreu Pujol Mas Dídac Manresa Molins 

Comissió d’Agermanament amb Breda di 
Piave 

Elisabet Vilamala Soler Andreu Pujol Mas 

Comissió de Seguiment del Servei 
Municipal d’aigua 

Dídac Manresa Molins 
Josep Amargant Argemí 
Judit Cortada Esteve 
Aleix Reche Martí 
Juan Antonio Marín Acuña 

 
Samuel Torres Torrent 
Estrella Verde Martínez 
Ferran Guri Feliu 
Arnau Prat Vilà 

Consell Municipal de Patrimoni 
Arquitectònic 

Dídac Manresa Molins 
Andreu Pujol Mas 
Josep Amargant Argemí 
Judit Cortada Esteve 
Aleix Reche Martí 
Juan Antonio Marín Acuña 

 
 
Rosa Prat Sala  
Teresa Martorell Julià 
Óscar Montero Martorell 
Arnau Prat Vilà 

Consell d’Iniciatives Locals per a Medi 
Ambient 

Samuel Torres Torrent Josep Amargant Argemí 
 

Consell Escolar de l’Escola Bressol 
Municipal, El Petit Montseny de Breda 

Elisabet Vilamala Soler Andreu Pujol Mas 

 
Segon.- Trametre la certificació d’aquests nomenaments a les entitats i organismes corresponents 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar els presents acords al Portal de Transparència.  
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
9.0.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2019 
 
Antecedents 
Vist l’expedient del Compte General de l'exercici 2019, juntament amb tota la seva documentació 
annexa a aquest, segons la legislació vigent. 
 
Vist que el Secretari Interventor va procedir a la formació del Compte General d'aquesta corporació 
corresponent a l'exercici econòmic 2019, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix. 
 
Vist que la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 27 de juliol de 2020 va emetre 
el corresponent dictamen preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a 
l'exercici 2019, els seus membres van informar la proposta.  
 
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona, número 150, de 
data 5 d’agost de 2020, l’expedient del Compte General va ser objecte d'exposició al públic durant el 
termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 



 

 

 
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretaria de la Corporació, 
durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, no s'han presentat al·legacions. 
 
Vist el Compte General de l’Ajuntament de Breda de l’exercici 2019, que ha quedat justificat i està 
integrat pels següents documents:  
 
- Balanç  
- Compte de resultat econòmic patrimonial  
- Estat de canvi del Patrimoni Net  
- Estat de fluxos d’efectiu  
- L’estat de liquidació del pressupost  
- Memòria  
- Documentació complementària:  

. Acta d’arqueig a 31/12/2019 i certificacions de les entitats bancàries 

. Endeutament a 31/12/2019 i reclassificació del deute 

. Annex Baixes drets reconeguts d’exercicis tancats realitzats el 2019. 

. Annex sobre les objeccions formulades per Intervenció en la seva funció de control intern.  
 
Fonament Jurídic 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, articles 208 a 212 de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, normal de comptabilitat local. per la qual s’aprova la 
Instrucció del model. 
  
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents 
acords: 
 
Primer .- Aprovar el Compte General de l'exercici 2019. 
 
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la 
Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
10.0.- Aprovació inicial de l’expedient del Pressupost General 2021 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2021. 
  
A l’expedient del pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les 
disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i 
annexes següents:  
 

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

conforma l’expedient.  



 

 

 
A l’expedient també hi consta l’informe econòmic-financer del secretari interventor que acredita que 
l’expedient s’ha creat amb la documentació preceptiva, que el pressupost es presenta anivellat sense 
dèficit inicial. 
 
Fonaments de Dret 
 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
títol VI, Capítol I, secció 1ª. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa la Llei reguladora d’hisendes locals. 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
Ordre HAP/419/2014, 14 març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 3 desembre que 
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
LO 9/2013, de 21 desembre, de control del deute comercial del sector públic (modifica la LO 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Nova redacció de l’art. 32 LO 
2/2012 i nova DA 6ª. 
Nova Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 setembre que aprova el 
Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015) 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General per a l’exercici 2021.  
 
El pressupost de la corporació resumit per Capítols d’ingressos i despeses és el següent: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 
 Capítol I Impostos directes 1.656.000,00 

Capítol II Impostos indirectes 45.000,00 

Capítol III Taxes, preus públics i altres ingr. 685.000,00 

Capítol IV Transferències corrents 981.000,00 

Capítol V Ingressos patrimonials 136.000,00 

Capítol VII Transferències de capital 330.000,00 

Capítol IX Passius financers 400.000,00 

  
4.233.000,00 

   PRESSUPOST DE DESPESES 
 Capítol I Despeses de personal 1.268.150,00 

Capítol II Desp. Corrents en béns i serveis 1.863.900,00 

Capítol III Despeses financeres 7.500,00 

Capítol IV Transferències corrents 81.900,00 

Capítol V Fons de contingència 12.000,00 

Capítol VI Inversions reals 784.550,00 

Capítol IX Passius financers 215.000,00 

  
4.233.000,00 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost General i el pla d’inversions per a l’exercici 
2021 que figuren com a part integrant de l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de 
l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona i a l’E-tauler, per tal que els interessats puguin examinar-
lo i presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004 de 5 de març. 
 
En cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el 
pressupost sense necessitat de posterior acord plenari. En aquest cas, entrarà en vigor en l'exercici al 
qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 
 
Quart.- Notificar aquests acords i copia de l’expedient a l’Administració de l’Estat i a la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions.  



 

 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que es presenta un pressupost equilibrat però expansiu 
perquè creixem pràcticament en més de 300.000 euros respecte el pressupost inicial de l’any passat 
2020.  L’import total del pressupost és de 4.233.000,00 euros, i cal tenir en compte que si no 
estiguéssim en la crisi sanitària que estem, és un pressupost que no haguéssim pogut aprovar en el 
termes plantejats perquè no compliria la regla de la despesa, però el fet que el Govern de l’Estat hagi 
suspès l’obligació de complir amb les regles fiscals per l’any 2021, fa que el pressupost compleixi i es 
pugui aprovar. La idea de suspendre les regles fiscals és permetre que les administracions facin 
despesa pública per impulsar l’economia i no caure en els errors de la crisi del 2008.  Per tant, 
l’Ajuntament planteja concertar un préstec d’un import de 400.000 euros, superior als anteriors, per 
poder realitzar el màxim d’inversions i ser el més ambiciosos possible aquest 2021 per tenir capacitat 
de finançament l’any 2022, atès que tots els indicadors assenyalen que el 2022 serà l’any més difícil 
després de la crisi.  
 
En matèria d’ingressos passa a detallar les principals novetats i canvis:  
 
- S’ajusta a la baixa la previsió de recaptació de l’IBI d’acord amb els padrons fiscals i la recaptació 
realitzada.  
- Es preveu una menor recaptació de taxes per causa de la pandèmia, atès que afecta a alguns 
serveis com l’escola bressol, la piscina, entre d’altres. Això es compensa en part pels fons Covid de la 
Generalitat que té previst pagar als Ajuntaments.  
- Es preveu la recaptació de multes en concepte de control de velocitat a la carretera d’Arbúcies.  
Aquesta previsió encara està en una fase molt embrionària però s’està treballant per posar un radar a 
través d’una empresa que gestionaria el servei.  El cost de l’empresa està condicionada la recaptació 
de les multes, és a dir, si no hi ha recaptació no hi haurà despesa.  
- Els fons de l’Estat pel 2021 encara es mantindran en els mateixos importants, malgrat que sabem 
que pel 2022 tindran una forta davallada pel fet que ja tindrà impacte la menor recaptació d’impostos 
de l’any 2020.  
- Es preveu concertar un préstec de 400.000 euros.  Aquest 2021 és el millor any per fer-ho atès que 
s’han suspès les regles fiscals del compliment de l’estabilitat pressupostaria i la regla de la despesa i 
ens donarà l’embranzida per acabar de les inversions que són necessàries per la segona part de la 
legislatura.  
 
En matèria de despeses passa a detallar les principals novetats i canvis:  
 
- Respecte el capítol I de personal es preveu consolidar la plaça de conserge del camp de futbol, i a 
partir de la segona meitat d’any es passarà a jornada complerta el lloc de treball del funcionari dels 
serveis tècnics d’urbanisme.  També es preveu un brigada més des de principi d’any. També es 
preveu una regularització salarial per canvi de categoria dels llocs de treball de l’escola bressol i 
també dels administratius que se’ls reconeix un complement superior.  També ens guardem uns 
15.000 euros en previsió del que disposi l’estudi de la relació de llocs de treball.  

 
- El capítol II també creix en despesa corrent i també les inversions, atès que tenim una capacitat 
d’inversió de 784.550,00 euros.  Les inversions es finançaran bàsicament a través d’una subvenció 
del PUOSC que ja tenim concedida i d’una subvenció de la D.G de Patrimoni de la Generalitat per la 
rehabilitació del claustre, i també del préstec i finalment dels recursos propis que són 
aproximadament 55.000 euros.   
 
Conclou l’exposició manifestant que sempre hem dit que els recursos propis marquen la salut 
econòmica d’un consistori, i és important tenir recursos propis per tenir capacitat de finançament, i 
aquesta és una tasca que s’ha de fer en els pròxim anys, buscar nous recursos i més si els que tenim 
ara ens perillen.  Finalment explica que el préstec ens els podem permetre atès que ens situarem en 
un nivell d’endeutament igual o inferior a data 31 de desembre de 2018, que es el final de la 
legislatura passada, i per tant no posa en risc l’estabilitat de l’Ajuntament ni compromet cap dels 
serveis basics i essencials del municipi.   
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta  que el seu grup votarà en contra 
del pressupost presentat perquè en primer lloc ha quedat palès que la participació ciutadana ha 
quedat estancada i tampoc està d’acord en la política d’endeutament durant dos anys seguits.   En 
relació a la proposta d’instal·lar un radar amb una despesa de 73.000 euros, pregunta com serà 
aquest radar. 
 
L’Alcalde respon que serà un radar fix de control de velocitat que es contractarà a través d’un concurs 
públic tal com han fet  altres municipis de Catalunya, com Llívia o Vilanova del Camí.  En aquests 
moments  l’Ajuntament disposa d’un estudi econòmic sobre la viabilitat econòmica del contracte, i si 



 

 

acaba tirant endavant, l’Ajuntament obtindria uns ingressos que pagarien la totalitat de la despesa, en 
el sentit que seria a cost zero per l’Ajuntament.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant explica que el contracte de control de velocitat aniria també lligat a 
l’obligació d’instal·lar càmeres de lector de matricules a totes les entrades i sortides del poble, sense 
cap cost afegit per part de l’Ajuntament.   
 
El Sr. Reche pregunta també per l’increment de 7.000 euros pel lloguer del pàrquing de camions.  
 
L’Alcalde respon que el lloguer del pàrquing de camions no s’incrementarà però si ho faran la resta de 
lloguers que preveu la partida, com són el pàrquing del carrer Santa Victoria i la nau de Can 
Guilleumes, que s’estan acabant de negociar.  I en previsió que s’acabin incrementant aquests 
lloguers, s’ha dotat de més diners aquesta partida.  
 
El Sr. Reche pregunta si l’empresa del tanatori fa el manteniment del cementiri.   
 
L’Alcalde respon que si, que ho fa a canvi de la recaptació de la taxa de manteniment del cementiri 
que recapta inicialment l’Ajuntament  i a final d’any es fa una transferència de diners a la 
concessionària del tanatori.  
 
El Sr. Reche pregunta perquè es preveu únicament 90.000 euros en despesa social, quan a l’última 
modificació de crèdit, la MC/11 s’ha hagut d’incrementar fins a 96.000 euros.   
 
L’Alcalde respon que efectivament s’ha comptabilitat molt just i si finalment calen més diners s’haurà 
de suplementar la partida al llarg de l’exercici.  
 
El Sr. Reche pregunta perquè la despesa en el pla d’igualtat ha baixat 5.000 euros. 
 
L’Alcalde respon que enguany el 2020 hi havia la despesa de redacció del pla, però una vegada fet 
no caldrà tenir pressupostada aquesta despesa i només caldrà la necessària per la seva gestió.  
 
El Sr. Reche pregunta si s’ha abandonat la proposta d’adhesió a l’ATM, atès que aquest any no es 
preveu la despesa.  
 
L’Alcalde respon que és un compromís ferm de l’equip de govern i es vol fer dins aquesta legislatura 
però no dins l’any 2021.  Caldrà esperar pel 2022 o 2023.  
 
El Sr. Reche manifesta que els procediments de participació per escollir les inversions del 2020 no 
s’han fet.  Pregunta perquè i si hi ha previsió de fer-ho.  
 
L’Alcalde respon que no s’han fet per les circumstàncies i que cal parlar-ho amb el nou regidor de 
participació ciutadana.  
 
El Sr. Reche proposa com idea que la participació es faci de forma telemàtica.  
 
Tot seguit intervé en el seu torn la regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, 
manifestant que s’ha dit que els pressupostos són els més ambiciosos però considerem que no 
deixen de ser continuistes. Tenint en compte que estem davant una gran crisi, i el pitjor encara ha de 
venir i l’equip de govern presenta un pressupost molt semblant a l’anterior. No hi podem donar suport 
perquè no hi veiem cap sensibilitat, no es preveuen ajudes directes a cap sector, els serveis estan 
estancats i a més, no es contempla la figura de l’agent cívic  que entenem que és molt necessari.  
Tampoc hi ha un augment de les ajudes socials pel Covid, ni es preveu l’adhesió a l’ATM, ni preveu 
cap fase de rehabilitació de la masia de Cal Batlle, que sembla que no interessa, però en canvi es 
torna a demanar un préstec i de més quantitat de deute, fins a 400.000 euros, fet que no es justifica.  
  
L’Alcalde manifesta que els diners per finançar tota la despesa han de sortir d’algun lloc i sense 
préstec, ni pujada d’impostos, ni mesures alternatives com els radars, no es poden pagar totes les 
inversions necessàries.  No tenim una màquina per fer diners, però si la resta de grups ens indiquen 
com podem generar-los estarem encantats d’escoltar-los. Respecte a l’agent cívic, dir que no 
l’acabem de veure, en canvi Cal Batlle lògicament que és necessari però es farà quan arribi el 
finançament, i respecte a la despesa social aquesta s’ha incrementat any rere any.  
 
Tot seguit es passa al torn del regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP,  que manifesta que 
s’abstindrà.  Explica que malgrat està d’acord amb la majoria de mancances que han destacat els 



 

 

seus companys regidors de la resta de grups, també entén que la situació no permet fer gaires més 
coses.  En qualsevol cas demana aclariments sobre les mesures de reactivació del comerç i la 
industria que hi ha previstes i com i quan es solucionarà el dèficit del servei d’escombraries.  
 
L’Alcalde respon que la despesa del servei de recollida i tractament d’escombraries és una disfunció 
que no hauria de ser i que no es pot allargar eternament, però tenim el compromís ferm del Consell 
Comarcal de la Selva que presentarà a tots els municipis una proposta de nova ordenança fiscal que 
gravarà per generació de residus, en el sentit que discriminarà en funció de com es recicla.  
Òbviament és una qüestió complexa i fa temps que s’hi està treballant, però tenim el compromís que 
el proper setembre-octubre tindrem aquesta ordenança i a partir de 2022 s’aplicarà i es podrà 
regularitzar el finançament del servei sota la base de pagament per generació i reciclatge.  
 
En relació a les mesures de foment del comerç, intervé el regidor Sr. Andreu Pujol explicant les 
mesures que ja s’han anat implementant aquest any, com són la creació d’àrees d’aparcament 
rotatori gratuït, bonificacions de taxes d’ocupació de la via pública, del mercat, de les escombraries, o 
les targetes de compra en comerços locals, la instal·lació d’un armari de paqueteria pròpia del comerç 
local, i a nivell turístic s’ha iniciat la construcció d’una àrea d’autocaravanes, s’ha promocionat Breda 
a través d’un reportatge a la revista Descobrir i s’ha informat de l’oferta de tots els restauradors que 
ofereixen menjar per emportar.  Explica que no són ajudes econòmiques directes però són iniciatives 
que es poden fer des de l’Ajuntament i ajuden al comerç. Respecte a la industria explica que és molt 
més difícil per l’Ajuntament incidir-hi, atès que es poden planificar temes urbanístics, com la 
urbanització del polígon Can Batlle, però no tenim la capacitat d’ajudar-los efectivament a través 
d’ajudes directes.  
 
El Sr. Marin manifesta que és important el tema de l’agent cívic atès que faria respectar les normes 
de protecció i donaria confiança als clients del comerç local.  També demana recuperar el mercat que 
teníem, atès que el nostre comerç local era un referent pels pobles i urbanitzacions del voltant.  
Conclou dient que el comerç és un potencial que tenim i caldria promoure’l mitjançant la difusió a 
través de ràdio i de l’emissora municipal.  Finalment manifesta que l’audio de la sala de plens no és 
massa bo, atès que es fa difícil seguir la sessió.  
 
Votacions: Aprovat per majora absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 2 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí) i 1 abstenció (Juan Antonio Marín Acuña) 
 
11.0.- Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Breda per a l’any 2021 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde ha format l’expedient dels pressupostos de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2021, que 
conté la documentació i annexos previstos a l’article 168.1. del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, entre els quals hi 
consta un annex de personal amb la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament.  
 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe preceptiu sobre la proposta de plantilla 
orgànica i relació de llocs de treball per a l’any 2021.  
 
La plantilla de personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada de tots els 
llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i s'aprovarà 
anualment, en ocasió de l'aprovació del pressupost.  
 
La plantilla detalla els cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que 
s’integren els funcionaris segons els nivells de titulació (subgrups A-1, A-2, C-1, C-2 i agrupacions 
professionals) establerts per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. També detalla la resta de llocs de 
treball que hagin de ser ocupats per personal laboral, indicant la denominació i el número de places, 
el número de les que estiguessin vacants i el grup al qual pertanyen, d’acord amb la titulació exigida 
pel seu ingrés.  
 
En els pressupostos de despeses per a l’any 2021 hi consten la totalitat de les consignacions 
pressupostàries suficients per fer front a les retribucions salarials del personal al servei de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 18.1.c del RD 500/90 



 

 

 
La proposta de plantilla de personal ha estat informada per la Mesa de Negociació col·lectiva reunida 
el 5 de novembre de 2020. 
 
En data 23 de novembre de 2020 la proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal 
de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
 
Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Articles 74, 75, 76 i 77 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 
 
Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Per tot l'anterior, 
 
Proposo al Ple: 
 
1. Aprovar la plantilla orgànica de la Corporació per a l’any 2021, que compren tot el personal al 
servei de l’Ajuntament de Breda que es detalla tot seguit: 
 

Places 
Núm. 
Places 

Grup/ 
subgrup 

C.D. Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

1. Funcionaris d’habilitació de caràcter 
nac. 

        

1.1 Secretaria-Intervenció 1 A1 26 Proveïda interinament 

2. Escala d’Administració General         

2.1 Tècnic/a d’Administració general 1 A1 22   

2.2 Administratius 5 C1 16 1 

3. Escala d’Administració Especial         

3.1 Tècnic/a d’Administració especial 1 A1 22   

3.2 Tècnic/a Urbanisme – Arquitecte 
Tècnic 1 A2 16 

 

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

3.5 Vigilants / Guardia municipal         

3.5.1 Cap de la Guardia municipal 1 C2 14   

3.5.2 Guàrdia municipal 7 AP 11 4 

B) PERSONAL LABORAL         

1. Unitat Operatiu de manteniment         

1.1 Personal de neteja 1 AP 10 (*) 

1.2 Operari de serveis 7 AP 10 5 

2. Serveis Generals         

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

2.2 Personal Escola Bressol         

2.2.1 Directora Escola Bressol 1 A2 22   

2.2.2 Educadores Escola Bressol 3 C1 16   

2.2.3 Educadores Escola Bressol 2 C2 16 2 

2.2.4 Auxiliar. Educadores Escola 
Bressol 2 C2 12 

1  

2.4 Conserge Escola 
1 AP 10 

1 (proveïda adscripció 
prov.) 

2.5 Conserge Poliesportiu 1 AP 10 1  

2.6 Director de Museu Aragay 1 A1 22 (*) 

2.7 Auxiliar de Museu 1 C2  14 1 (*) 

2.8 Conserge Camp de Futbol 1 AP 10 1 (*) 



 

 

3. Personal estructural fix discontinu         

3.1. Recepcionista - personal piscina 4 C2 14 4 (*) 

TOTAL 44       

(*) Plaça dedicació parcial  

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

LLOC DE TREBALL JORNADA% 
GRUP / 
SUBGRUP 

COMPL. 
DESTÍ 

ESTAT OCUPACIÓ/ 
SIST. PROVISIO 

FHCN 

SECRETARIA INTERVENCIO 100,00% A1 26 
J.J * interí 
(plaça reservada a 
M.P) 

FUNCIONARI 

TAG 100,00% A1 22 M.L  

TAE 100,00% A1 22 S.B 

TEC. ARXIU BIBLIOTECA 100,00% A2 16 G.H 

TECNIC URBANISME 100,00% A2 16 X.R. 

ADMINISTRATIU/VA OAC 100,00% C1 16 M.P 

ADMINISTRATIU/VA OAC 100,00% C1 16 J.S 

ADMINISTRATIU/VA 
COMPT./TRESORERIA 

100,00% C1 16 P.A  

ADMINISTRATIU/VA URBANISME  100,00% C1 16 D.R 

ADMINISTRATIU/VA 
COMPTABILITAT 

100,00% C1 16 
R.G 
* interí 
(concurs oposició) 

CAP GUARDIA MUNICIPAL 100,00% C2 14 C.A 

GUARDIA MUNICIPAL 100,00% AP 11 
Vacant (concurs-
oposició) 

GUARDIA MUNICIPAL 100,00% AP 11 
I.M 
* interí 
(concurs- oposició) 

GUARDIA MUNICIPAL 100,00% AP 11 
I.A 
* interí 
(concurs- oposició) 

GUARDIA MUNICIPAL 100,00% AP 11 
M.G 
* interí 
(concurs -oposició) 

GUARDIA MUNICIPAL 100,00% AP 11 M.H 

GUARDIA MUNICIPAL 100,00% AP 11 J.R 

GUARDIA MUNICIPAL 100,00% AP 11 G.G 

LABORAL 

PRESTACIÓ CONTINUA 

DIRECTOR/A MUSEU 24,00% A1 22 X.C 

DIRECTOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% A1 22 E.M 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C1 16 C.G 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C1 16 M.A.S 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C1 16 P.M 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C2 16 
E.B 
* interí 
(concurs oposició) 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C2 16 
M.R 
* interí 
(concurs oposició) 

AUXILIAR EDU. ESC. BRESSOL 100,00% C2 12 
C.R 
* interí 
(concurs oposició) 

AUXILIAR. EDU. ESC. BRESSOL 100,00% C2 12 M.V 

AUXILIAR ADM. TURISME 32,00% C2 14 
C.L 
* interí 
(concurs oposició) 

AUXILIAR DE MUSEU  32,00% C2 14 
N.R 
* interí 
(concurs oposició) 

NETEJA MERCAT 5,33% AP 10 
J.C 
* interí 
(concurs oposició) 



 

 

OPERARI SERVEIS 100,00% AP 10 
S.B 
* interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS 100,00% AP 10 O.A 

OPERARI SERVEIS 100,00% AP 10 J.J.D 

OPERARI SERVEIS 100,00% AP 10 
A.G 
* interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS  100,00% AP 10 
J.M 
* interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS  100,00% AP 10 
F.A 
* interí 
(concurs oposició) 

OPERARI SERVEIS  100,00% AP 10 Vacant (concurs) 

CONSERGE ESCOLA 100,00% AP 10 
X.V 
vacant /ads. prov.  
(promoció interna) 

CONSERGE POLIESPORTIU 100,00% AP 10 
MC.Z 
* interí 
(concurs oposició) 

CONSERGE CAMP DE FUTBOL 56,66% AP 10 
M.M 
* interí 
(concurs oposició) 

FIXOS DISCONTINUS 

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

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

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

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

 

 
Principals modificacions respecte la relació de llocs de treball de l’any anterior:  
 
- Es creen els següents llocs de treball:  
 

LLOC DE TREBALL JORNADA% 
GRUP / 
SUBGRUP 

COMPL. 
DESTÍ 

ESTAT OCUPACIÓ/ 
SIST. PROVISIO 

OPERARI SERVEIS  100,00% AP 10 Vacant 

CONSERGE CAMP DE 
FUTBOL 

56,66% AP 10 
Vacant (M.M amb nomenament 
interí) 

 
- S’amortitzen i suprimeixin els següents llocs de treball  
 
LLOC DE TREBALL JORNADA% GRUP / SUBGRUP COMPL. DESTÍ 

PROFESSOR/A MÚSICA / COORDINADOR ESCOLA 26,67% C2 14 

PROFESSOR/A MÚSICA 13,33% C2 14 

PROFESSOR/A MÚSICA 13,33% C2 14 

PROFESSOR/A MÚSICA 6,66% C2 14 

PROFESSOR/A MÚSICA 6,66% C2 14 

RECEPCIONISTA PISCINA 66,66% C2 14 

RECEPCIONISTA PISCINA /BIBLIO 66,66% C2 14 

 

- Reclassificació dels següents llocs de treball: 
 
De conformitat amb la proposta-informe de secretaria-intervenció número 17/2018 de data 6 d’abril de 
2018 es procedeix a reclassificar els llocs de treball de directora i educadores de l’escola bressol per 
adequar les places a la titulació d’accés requerida per la normativa vigent i a les funcions que tenen 
encarregades, i són assignades amb caràcter definitiu, amb efectes del dia 1 de gener de 2021, a les 
empleades que varen accedir a la funció pública a través de procediments públics selectius convocats 
per proveir els llocs de treball amb les categories d’A2 i C1.  
 
LLOC DE TREBALL JORNADA% GRUP / SUBGRUP COMPL. DESTÍ ESTAT OCUPACIÓ 

DIRECTOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C1 22 
 
E.M.  
 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C2 16 C.G 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C2 16 M.A.S 

EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL 100,00% C2 16 P.M 



 

 

 
Els esmentats llocs de treball queden reclassificats de la forma següent:  
 

LLOC DE TREBALL JORNADA% 
GRUP / 
SUBGRUP 

COMPL. 
DESTÍ 

ESTAT OCUPACIÓ 

DIRECTOR/A ESCOLA 
BRESSOL 

100,00% A1 22 
E.M.  
Categoria reconeguda amb 
efectes del 1.1.2021 

EDUCADOR/A ESCOLA 
BRESSOL 

100,00% C1 16 
C.G.  
Categoria reconeguda amb 
efectes del 1.1.2021 

EDUCADOR/A ESCOLA 
BRESSOL 

100,00% C1 16 
M.A.S 
Categoria reconeguda amb 
efectes del 1.1.2021 

EDUCADOR/A ESCOLA 
BRESSOL 

100,00% C1 16 
P.M. 
Categoria reconeguda amb 
efectes del 1.1.2021 

 
- El llocs de treball de funcionaris de la categoria C1 d’Administratius OAC, urbanisme, comptabilitat i 
tresoreria se’ls reconeix el complement de destí 16.  
 
- El lloc de treball de tècnic d’urbanisme (A2-16) passa de jornada parcial a jornada complerta de 37,5 
hores setmanals.  
 
- El personal que sigui contractat en el marc de les convocatòries del SOC de Formació i Treball o 
altres contractacions temporals que puguin ser finançades a càrrec de subvencions públiques, estarà 
vinculat a programes temporals que estaran condicionades a l’efectiva disponibilitat pressupostaria.  
 
3. Exposar al públic l’expedient d’aprovació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per 
l’exercici 2021 durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i a la seu electrònica de l’Ajuntament, per tal que qui es consideri interessat pugui fer-hi les 
reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que cregui pertinents. 
 
4. Atorgar un tràmit d’audiència als representant sindicals i als empleats públics de forma simultània al 
tràmit d’informació pública.  
 
5. Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni reclamacions durant 
el termini d'exposició pública i considerar que entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan 
s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
6. Notificar aquests acords a la Delegació del Govern de l’Estat a Girona, a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta  que està d’acord amb la 
requalificació dels llocs de treball que es proposen perquè cal que cobrin i se’ls reconegui la categoria 
per la feina que fan.  
 
Votacions: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
12.0.- Modificació de crèdit – Exp. 11/2020 – mitjançant transferència de crèdit entre partides 
de diferent vinculació jurídica. 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 24 de novembre de 2020, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 11/2020 de modificació de crèdit per transferència de crèdit 
entre partides de diferent vinculació jurídica.  
 
Atès que es considera pertinent dotar de majors recursos pressupostaris les partides destinades a 
neteja, recollida i tractament de residus, ja que s’ha detectat que estava insuficientment dotada en 



 

 

pressupost inicial 2020 i la previsió de despesa de tractament de residus pot superar la previsió 
contemplada inicialment. La resta de modificacions són per fer front al pagament del programa de 
drogodependències "El tritó del Montseny", anualitat 2018 que resta pendent de pagament; l'anualitat 
2019 del conveni pel pas soterrat amb la població veïna i limítrof de Riells i Viabrea. Pel que fa a 
inversions, es contempla un augment de 7.000 euros de la partida destinada a la marquesina del 
camp de futbol per fer front al diferencial entre la partida ja modificada i el cost contemplat en el 
projecte definitiu. També es preveu un sobrecost en l'adquisició i posada en funcionament de l'armari 
de comandes pel comerç local, de manera que es preveu ampliar la partida pressupostària. 
Finalment, també es preveu traspassar la partida íntegra dedicada a la Fira de l'Olla 2020 a despeses 
de manteniment de l'edifici de l'Ajuntament, concretament a les façanes. Es planteja fer un rentat de 
cara a l'edifici municipal, i a tals efectes s'ha aprovat una memòria valorada de les actuacions de 
manteniment contemplades i dotades mitjançant la present modificació de crèdit.  
 
Les partides que es donen de baixa per tal d'obtenir els 99.300 euros són el capítol 9, en concepte 
d'amortització de préstecs, ja que estava dotat inicialment amb un excedent de crèdit per preveure 
possibles modificacions pressupostàries com la que es proposa; i també una part dels recursos propis 
destinats al projecte del PUOSC 2020, es poden alliberar atès que el projecte no s’acabarà executant 
en el marc del PUOSC, tal com estava inicialment previst. També es dona de baixa la partida de Fira 
de l'Olla, tal com ja s'ha comentat més amunt.  
 
A l’expedient també hi consten els informes preceptius del servei de secretaria-intervenció amb 
observacions.  
 
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 11/2020 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 CI+MC 
Modif.cdt. 
11/2020 TC 

Crèdits totals 
consignats 

1621 22700 
Neteja, recollida selectiva de 
residus i abocadors 345.942,45 53.900,00 399.842,45 

1623 22700 Tractament de residus 54.790,80 10.000,00 64.790,80 

231 22799 Altres serveis socials 93.000,00 3.900,00 96.900,00 

920 46200 
Conveni pas soterrat estació 
Riells-Breda 4.300,00 2.200,00 6.500,00 

4310 62300 Armari comandes comerç local 7.000,00 4.300,00 11.300,00 

342 6320000 Inversió equipaments esportius 60.911,97 7.000,00 67.911,97 

333 21200 
Edificis de bens públics, 
Cultura 15.000,00 18.000,00 33.000,00 

    TOTAL ALTES  99.300,00   

      Finançament 

Baixes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació CI+MC 
Modif.cdt. 
11/2020 TC 

Crèdits totals 
consignats 

011 91300 Amortització préstec 293.000,00 -70.000,00 223.000,00 

342 60900 
Ordenació zona esportiva 
(PUOSC 2020) 120.000,00 -11.300,00 108.700,00 

4311 2260909 Fira de l'olla 18.000,00 -18.000,00 0,00 

    TOTAL BAIXES  -99.300,00   

 



 

 

Segon.- Aprovar l’actualització de l’annex d’inversions, inclòs a l’expedient, que recull les 
modificacions i el finançament afectat de cada una de les inversions que resulta de les modificacions 
de crèdit aprovades dins l’exercici 2020.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta 
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta  que votarà en contra per la 
despesa extraordinària de la recollida de deixalles.   
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda,  manifesta la mateixa 
disconformitat que el Sr. Reche en relació a l’augment del servei de recollida i tractament de deixalles.  
Manifesta que és un tema que s’ha gestionat malament des de l’inici per l’empresa concessionària del 
servei.  Demana aclariments per la diferència d’imports entre la previsió inicial i les modificacions del 
pressupost. 
 
L’Alcalde respon que durant l’any s’han incorporat els romanents de les factures dels últims dos 
mesos de l’any anterior i això passa cada any atès que les factures del Consell Comarcal arriben dins 
els primers mesos de l’any i la forma d’atendre el seu pagament és incorporant el romanents de 
crèdit.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, demana aclariments sobre la despesa del 
conveni amb Riells i Viabrea pel pas soterrat de l’estació de tren, atès que s’ha incrementat més de 
2.000 euros.  
 
L’Alcalde respon que segons el conveni,  l’Ajuntament de Riells i Viabrea cada any ha de presentar 
una justificació de les despeses imputables al manteniment de l’espai, i aquestes es paguen pels dos 
municipis, assumint Breda un percentatge del 30%; per tant l’import mai és fixe, és variable segons 
despeses, i enguany les despeses s’han incrementat més d’allò inicialment previst.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
13.0.- Aprovació definitiva de l’expedient de supressió del servei públic de l’Escola municipal 
de música el Càntir.  
 
Antecedents 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia amb número 2020DECR000563 de data 13 de juliol de 2020, es va iniciar 
l’expedient per a la supressió del servei municipal de l’escola de música el Càntir, per causes 
econòmiques.  
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant anuncis al 
BOP de Girona, al DOGC i a l’E-tauler als efectes que qualsevol persona presentés al·legacions o 
reclamacions. 
 
Simultàniament s’ha atorgat un tràmit d’audiència als usuaris del servei i als professionals que han 
tingut encomanada la gestió del servei, per tal que al·leguin el que considerin més convenient. També 
s’ha comunicat a l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).  
 



 

 

Consta a l’expedient un certificat de secretaria que posa de manifest que una vegada finalitzat el 
termini d’informació pública no s’ha rebut cap al·legació ni reclamació per part de les persones 
interessades. 
 
Consta també a l’expedient un informe de control permanent, econòmic financer de secretaria-
intervenció que conclou que resulta ajustat a dret la tramitació i aprovació de l’expedient de supressió 
del servei municipal d’escola de música el Càntir. 
 
Vist que els serveis locals que no constitueixin competència pròpia de caràcter obligatori poden ser 
suprimits, per motius d’interès públic documentalment justificats per acord del ple de l’entitat local. 
 
A la vista dels antecedents, procedeix proposar al Ple l’aprovació de la supressió del servei municipal 
de l’escola de música El Càntir. 
 
En data 23 de novembre de 2020 la proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal 
de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
 Articles 52.2.r) i 246 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya - TRLMRLC  
 
Article 163 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals – ROAS .  
 
Article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques - LPACAP  
 
Articles 220 i 221 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
 
Article 2 i altres concordants del RD 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les 
entitats del sector públic local.  
 
Article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local -LBRL- 
 
Per tot l'anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar, amb caràcter definitiu, la supressió del servei públic de l’Escola municipal de música el 
Càntir, per causes econòmiques i d’acord amb l’informe econòmic-financer que consta a l’expedient.  
 
2. Facultar a l’Alcaldia per iniciar la tramitació dels expedients d’acomiadament per causes objectives 
del personal laboral que exercia les seves funcions en el servei en data 30 de juny de 2020; i si 
s’escau, negociar i conciliar els termes de la reclamació que s’està seguint davant la jurisdicció social 
per part de dos dels empleats.  
 
3. Fer públic el present acord al BOP i a l’E-tauler.  
 
4. Notificar el present Acord a les persones que resultin interessades, amb indicació dels recursos 
pertinents. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta 
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, pregunta sobre la reclamació i demanda 
judicial que han presentat els professors de l’escola pel seu acomiadament. Demana saber què 
reclamen i que ofereix l’Ajuntament.  
 
L’Alcalde explica que demanen una indemnització de 33 dies per any treball per considerar que 
l’acomiadament ha estat improcedent.  No obstant, l’Ajuntament entén que l’acomiadament és 
procedent per causes objectives, atès que s’ha suprimit el servei, i per tant només pot reconèixer un 
màxim d’indemnització de 20 dies/any.  
 



 

 

Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
14.0.- Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació del servei de neteja de les 
instal·lacions municipals 
 
Antecedents  
 
El Ple reunit en data 26 de novembre de 2019 va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del 
servei de neteja de les instal·lacions municipals (Expedient núm. X2019001759), amb un preu estimat 
de 571.084,80€ (IVA exclòs). 
 
L’anunci de la licitació va ser publicat al DOUE i a la plataforma de contractació pública del perfil del 
contractant, però dins el termini de presentació de proposicions no s’hi va presentar cap oferta, 
procedint la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2020, declarar deserta la licitació del 
contracte. 
 
L’Ajuntament de Breda té la necessitat de contractar el servei de neteja dels edificis municipals en la 
major brevetat possible, per això s’ha redactat un nou Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que comprèn les condicions jurídiques, econòmiques i administratives que serviran de base per 
contractar el servei i també el Plec de Prescripcions Tècniques que detalla les característiques i 
condicions que han de regir la prestació del servei. 
 
Es proposa licitar el servei preveient un contracte de durada de dos anys més tres anys de pròrroga 
opcionals per part de l’Ajuntament, configurant un preu estimat de 753.641,34 € (IVA exclòs). El preu 
anual del contracte és de 125.606,89 euros més IVA.  
 
El contracte té la qualificació de contracte subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor 
estimat, impost sobre el valor afegit exclòs, és igual o superior a 221.000,00€, d'acord amb els articles 
156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada en 
el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels 
termes del contracte. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa s'atendrà a varis criteris d'adjudicació. 
 
L’expedient ha estat informat per part del secretari-interventor interí, i s’ha fiscalitzat de forma prèvia 
amb conformitat però amb observacions en relació a la proposta de revisió de preus.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles del 19 al 22 de la Secció 2a Contractes subjectes a una regulació harmonitzada, 63, 99 a 
102, 116, 117, 119.2.b), 122, 124, 131, 156.3.b), 159 i 317 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS) 
 



 

 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar, amb caràcter d’urgència, l’expedient de contractació del servei de neteja dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Breda, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocant 
la seva licitació. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte de serveis consistent en la prestació dels serveis. 
 
Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al Perfil de contractant l’anunci de 
licitació i els Plecs que han de regir el procediment de licitació, perquè durant el termini de vint (20) 
dies naturals, des de l’endemà de l’última publicació, puguin presentar les proposicions que estimin 
pertinents. 
 
Quart.- Aprovar l’expedient de despesa anticipada de caràcter plurianual a càrrec de les següents 
anualitats i imports màxims:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2021 920.227.00 139.333,33 

2022 920.227.00 152.000,00 

2023 920.227.00 12.666,66 

 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’actual empresa prestadora del servei als efectes de 
requerir-li que segueixi prestant el servei pel temps que sigui necessari en tant no s’hagi formalitzat el 
nou contracte administratiu.  
 
Sisè. Delegar la competència específica d’adjudicació del contracte a favor de l’Alcaldia, en el sentit 
de facultar a l’Alcalde per tal que una vegada tramitat el procediment adjudiqui el contracte a favor de 
la proposta que sigui proposada per la Mesa de contractació, i també es delega la facultat d’aprovar 
les prorrogues del contracte que s’escaiguin.  
 
Setè. Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que consignin 
crèdit pressupostari adequat i suficient pels exercicis 2021 a 2023.  
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta explicant que s’han recalculat les hores de servei i s’ha previst un 
increment de pressupost per poder fer viable el contracte.  El contracte preveu dos anys de durada 
més tres de pròrroga.  Finalment explica els criteris d’adjudicació, en que es pondera el preu en un 
40% i la resta són criteris objectius i una part subjectes a un judici de valor.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, manifesta que a l’annex de 
personal a subrogar apareix les dades d’una treballadora que te una antiguitat de l’any 1997 amb la 
categoria d’auxiliar de neteja. Pregunta si les treballadores no tenen dret a la promoció laboral, atès 
que sorprèn que es mantingui en aquesta categoria laboral després de tants anys. També pregunta si 
cobra el mateix que les noves treballadores, i també pregunta per la clàusula sis del Plec que tracta la 
revisió de preus del contracte. 
 
L’Alcalde respon que els llocs de treball van en funció de la categoria laboral de la persona i és 
possible passar-se tota la vida amb la categoria d’auxiliar, però això no vol dir que els llocs de treball 
de categories inferiors no tinguin un sou digne.  Durant tot aquests anys l’Ajuntament ha procurat que 
els treballadors de l’empresa de serveis tinguessin els increments salarials que els hi pertoquen, però 
en última instància no depèn de l’Ajuntament, depèn de la negociació col·lectiva que es fa en l’àmbit 
de l’empresa.  Per altra banda la llei de contractes no permet la revisió de preus dels contractes de 
serveis, però precisament en aquest cas s’ha admès perquè es pugui fer viable l’increment salarial 
dels treballadors. 
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta  que molts convenis reconeixen 
promocions laborals per haver realitzat les tasques d’una determinada categoria laboral. 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 



 

 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
15.0.- Aprovació de l'encàrrec de gestió del servei de menjador escolar de l'escola bressol 
municipal El Petit Montseny pel curs 2021-2022 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda disposa del servei públic de l’Escola Bressol Municipal El Petit Montseny i vol 
seguir donant als seus usuaris el servei de menjador.  
 
El Ple reunit en data 29 de gener de 2018 va aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell 
Comarcal de la Selva i va subscriure un conveni que regulava la seva gestió pels cursos escolars, 
2017/18 a 2020/21, ambdós inclosos.  
 
Aquest conveni arribarà a la seva fi el proper curs 2021, i en tant l’Ajuntament de Breda no disposi de 
la gestió dels menjadors escolars dels centres docents del nostre municipi, resulta convenient 
encarregar un any més la gestió al Consell Comarcal, per tal que l’administració comarcal assumeixi a 
través de la concessionària del servei, la gestió i prestació del servei de menjador de la Llar d'Infants 
Petit Montseny.  
En data 26 de novembre de 2020 el secretari-interventor ha informat favorablement l’encàrrec de 
gestió atès que en aquests moments l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i tècnics idonis 
per la seva adequada prestació, i l’expedient s’ha sotmès a la fiscalització prèvia de la despesa.  
 
Per altra banda l’informe de secretaria fa constar que l’encomana de gestió del servei a una altra 
administració requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Ple municipal d’acord amb el que 
preveu l’article 114.3.e) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que una vegada aprovat el conveni requereix que 
aquest sigui publicat en el BOP.  
 
Per establir les atribucions i responsabilitats de cadascuna de les parts referent al servei de menjador 
escolar de la llar d’infants, es proposa la signatura d’un conveni regulador del funcionament del servei 
de menjador de la Llar d’Infants El Petit Montseny. 
 
Legislació aplicable 
Article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que regula el règim 
dels encàrrecs de gestió.  
 
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
L’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de Sector Públic. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva, per tal que 
l’administració comarcal assumeixi a través d’una concessionària del servei, la gestió i prestació del 
servei de menjador de la Llar d'Infants Petit Montseny durant el curs escolar 2021-2022.  
 
L’encomana de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència, no obstant l’entitat que 
exerceix l’encomana tindrà la condició d’encarregada del tractament de les dades de caràcter 
personal que poguessin tenir accés en execució de l’encomana de gestió, essent-li d’aplicació la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.  
 
Segon.- Requerir al Consell Comarcal de la Selva que presenti una proposta de conveni regulador de 
l’encomana de gestió, en els termes indicats en el punt anterior i en termes similars al conveni vigent.  
 
L’encàrrec de gestió del servei, juntament amb el conveni serà vigent únicament durant el curs 2021-
2022.  
 



 

 

Tercer.- Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de la competència per aprovar el text del 
conveni que reguli l’encàrrec de gestíó, i a l’Alcalde-president per a la seva formalització.  
 
Quart.- Publicar el present conveni en el BOP als efectes.  
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la direcció de l’Escola Bressol Municipal de Breda, i al Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta explicant que la delegació només afecta a l’escola bressol i per un curs 
escolar, esperant que en els propers mesos, ja sigui el Departament o el Consell Comarcal, ens 
deleguin la competència per tal que puguem prestar des de l’Ajuntament, el servei de menjador als 
nostres centres educatius.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt,  pregunta que passarà amb l’Escola 
Montseny. 
 
L’Alcalde respon que el Departament d’ensenyament segurament prorrogarà la delegació de 
competències al Consell Comarcal i se’n tornarà a parlar de cara el curs 2022-23.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, pregunta si hi ha hagut queixes 
del servei de menjador des del Consell Escolar.  
 
L’Alcalde respon que si, que n’hi ha hagut moltes, tan de l’Associació de mares i pares, com de mares 
que estan molt implicades.  En aquest sentit hem anat fet reunions periòdiques i vàrem acordar totes 
les parts que cada dos mesos els hi faríem arribar el memorial de greuges.  Des de l’Escola bressol 
es fa diàriament el control de la temperatura i de la qualitat del menjar i certament hi ha moltes 
queixes, fins i tot de la destresa del personal que cuina.  Ara per ara estem lligats de peus però ens 
hem d’assegurar que amb la nova concessió es pugui revertir aquesta situació, però no serà fàcil 
perquè òbviament la nova concessió ha de subrogar el personal contractat.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 
vot en contra (Aleix Reche Marti) 
 
16.0.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a la gestió dels convenis 
entre l'Agència de residus de Catalunya i els SIG d'Ecoembes i d'Ecovidrio 
 
Antecedents 
 
En data 22 de juliol de 2013, l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) va signar un el nou Conveni Marc 
de col·laboració amb la societat Ecoembalajes España SA (en endavant Ecoembes), que ha renovat la 
seva funció com a sistema integrat de gestió (SIG) d’envasos i residus d’envasos lleugers i de paper i 
cartró en l’àmbit de Catalunya pel període 2013-2018. 
 
En data 2 d’abril de 2014, l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) va signar un nou Conveni Marc de 
col·laboració amb la societat Ecovidrio SA, com a sistema integrat de gestió (SIG) d’envasos i de residus 
d’envasos de vidre en l’àmbit de Catalunya pel període 2013-2018. 
 
El Consell Comarcal de la Selva es va adherir en data 24 de setembre de 2013 al nou conveni 
d’Ecoembes en representació dels municipis que tenen delegada la competència de recollida de paper i 
cartró i d’envasos lleugers a favor del Consell Comarcal. 
 
El Consell Comarcal de la Selva es va adherir en data 15 de juliol de 2014 al nou conveni d’Ecovidrio en 
representació dels municipis que tenen delegada la competència de recollida de vidre a favor del Consell 
Comarcal. 
 
Així mateix, el Consell Comarcal es va adherir als respectius convenis en representació dels ajuntaments 
de la comarca que compten amb servei de recollida selectiva municipal i han delegat expressament a 
favor del Consell Comarcal la seva representació davant dels SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio. 
 
L’Ajuntament de Breda en sessió plenària de data 18 de febrer de 2011 va acordar delegar les 
competències de gestió, tractament i recollida de residus a favor del Consell Comarcal de la Selva. 



 

 

 
Que l’Ajuntament de Breda en sessió plenària de data 8 d’octubre de 2004 va acordar delegar la 
representació de la corporació davant dels convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio a favor del Consell 
Comarcal. 
 
L’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la comarca 
l’exercici de competències dels municipis de la comarca per delegació o conveni. Així mateix l’article 28 
de l’esmentada Llei estableix que la comarca ha de garantir un servei d’assistència i d’assessorament als 
municipis que ho sol·licitin en matèria jurídicoadministrativa, tècnica, econòmica i financera i d’obres i 
serveis. 
 
En data 27 d’agost de 2020 va tenir entrada a l’Ajuntament de Breda una proposta de conveni amb el 
Consell Comarcal de la Selva per a la gestió dels convenis entre l'Agència de residus de Catalunya i 
els SIG d'Ecoembes i d'Ecovidrio. 
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria i un informe de fiscalització prèvia de la despesa. 
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 
 
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Articles 9.4 i 85 i 114.3.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
Articles 42 i 52 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya 
 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a la gestió dels convenis entre 
l'Agència de residus de Catalunya i els SIG d'Ecoembes i d'Ecovidrio, en els termes en què figura en 
l’expedient amb la redacció que a continuació es recull: 
 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE ************ PER A LA 
GESTIÓ DELS CONVENIS ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ELS SIG d’ECOEMBES I 
d’ECOVIDRIO 
 
Santa Coloma de Farners, de de  
 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la Selva, que actua expressament 
autoritzat per a la formalització d'aquest document de conformitat amb l'acord del Ple de ************ de ************ de 
************ , assistit pel secretari/a de la corporació. 
 
D'altra part, el senyor/a ************, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ************, facultat/ada per ************ de data 
************ de ************ de ************ , assistit/da pel secretari/a de l’ajuntament. 
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-se, mútuament, capacitat legal 
suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte  
 
MANIFESTEN 
 



 

 

1. Que en data 22 de juliol de 2013, l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) va signar un el nou Conveni Marc de 
col·laboració amb la societat Ecoembalajes España SA (en endavant Ecoembes), que ha renovat la seva funció 
com a sistema integrat de gestió (SIG) d’envasos i residus d’envasos lleugers i de paper i cartró en l’àmbit de 
Catalunya pel període 2013-2018. 

2. Que en data 2 d’abril de 2014, l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) va signar un nou Conveni Marc de 
col·laboració amb la societat Ecovidrio SA, com a sistema integrat de gestió (SIG) d’envasos i de residus 
d’envasos de vidre en l’àmbit de Catalunya pel període 2013-2018. 

3. Que el Consell Comarcal de la Selva es va adherir en data 24 de setembre de 2013 al nou conveni d’Ecoembes 
en representació dels municipis que tenen delegada la competència de recollida de paper i cartró i d’envasos 
lleugers a favor del Consell Comarcal. 

4. Que el Consell Comarcal de la Selva es va adherir en data 15 de juliol de 2014 al nou conveni d’Ecovidrio en 
representació dels municipis que tenen delegada la competència de recollida de vidre a favor del Consell 
Comarcal. 

5. Que així mateix, el Consell Comarcal es va adherir als respectius convenis en representació dels ajuntaments de 
la comarca que compten amb servei de recollida selectiva municipal i han delegat expressament a favor del 
Consell Comarcal la seva representació davant dels SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio. 

6. Que l’ajuntament de ************ en sessió plenària de data ************ de ************ de ************ va acordar 
delegar les competències de gestió, tractament i recollida de residus a favor del Consell Comarcal de la Selva. 

7. Que l’ajuntament de ************ en sessió plenària de data ************ de ************ de ************ va acordar 
delegar la representació de la corporació davant dels convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio a favor del Consell 
Comarcal. 

8. Que l’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la comarca 
l’exercici de competències dels municipis de la comarca per delegació o conveni. Així mateix l’article 28 de 
l’esmentada Llei estableix que la comarca ha de garantir un servei d’assistència i d’assessorament als municipis 
que ho sol·licitin en matèria jurídico–administrativa, tècnica, econòmica i financera i d’obres i serveis. 

 
En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions en què el Consell Comarcal gestionarà, en nom i 
representació de l’Ajuntament de ************, els convenis de col·laboració entre l’ARC i els SIG d’Ecoembes i 
d’Ecovidrio. 
 
Segona.- La gestió dels convenis entre l’ARC i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio per part del Consell Comarcal 
es concreta en: 

- Representació municipal en els tràmits i gestions derivades del conveni. 

- Facturació davant dels SIG dels conceptes de recollida selectiva i de sensibilització ambiental. 

- Abonament als ajuntaments dels retorns d’Ecoembes i d’Ecovidrio per a finançar les despeses derivades 
de la recollida d’envasos lleugers i paper i cartró, i de la recollida de vidre, respectivament, així com, la 
d’altres fraccions que segons els corresponents convenis puguin estar subjectes a possibles retorns, 
com pot ser el cas dels Residus Especials en Petites Quantitats (REPQ). 

- Abonament als ajuntaments de l’import de tractament del paper i cartró a recuperador autoritzat, quan el 
balanç del preu de valorització del paper segons ASPAPEL i el cost de gestió del mateix sigui a favor del 
l’Ajuntament.  

- Actualització continuada de la informació sobre els serveis de recollida selectiva i el reciclatge de les 
seves fraccions. 

- Execució d’accions de promoció i divulgació, així com també de conscienciació ciutadana sobre la 
recollida selectiva. 

- Informació de les tramitacions i modificacions relacionades amb la gestió del conveni d’Ecoembes i 
Ecovidrio. 

 
Tercera.- Les condicions econòmiques de la gestió dels convenis es basen en el traspàs íntegre de l’import 
sufragat per Ecoembes i per Ecovidrio pels conceptes de recollida selectiva de les diferents fraccions de residus. 
Les quantitats econòmiques a transferir a l’Ajuntament de *********** pel concepte de recollida selectiva de paper i 
cartró i d’envasos lleugers i altres possibles fraccions incloses en el SIG, com poden ser els REPQ, són les 
establertes al conveni d’Ecoembes adjunt a l’annex 2. 
Les quantitats econòmiques a transferir a l’Ajuntament de *********** pel concepte de recollida selectiva de vidre i 
altres possibles fraccions incloses en el SIG són les establertes al conveni d’Ecovidrio adjunt a l’annex 3. 
La facturació dels retorns d’Ecoembes i d’Ecovidrio està subjecta a l’aplicació de l’IVA, al tipus reduït del 10% 
sobre la base imposable. 
Les quantitats econòmiques i les condicions de retorn seran les establertes en els convenis d’Ecoembes i 
d’Ecovidrio vigents per a cada període i a les seves possibles modificacions. 
 
Quarta.- Les condicions econòmiques de la gestió per al tractament del paper i cartró a recuperador autoritzat 
depèn de la qualitat del mateix i de les fluctuacions de preu segons informa mensualment la plataforma 
ASPAPEL. 



 

 

En cas que la gestió del paper contempli un import favorable a l’Ajuntament de ***********, el paper i cartró anirà 
associat al concepte de venda de paper i suposarà un ingrés per l’Ajuntament de ***********, el qual està exempt 
d’IVA. 
En cas que la gestió del paper contempli un import desfavorable l’Ajuntament de *********** , el paper anirà 
associat al concepte de gestió del paper i suposarà un cost per l’Ajuntament de *********** al qual s’aplicarà el 
10% IVA. 
El Consell Comarcal de la Selva s’adherirà al conveni de col·laboració per la gestió del paper i cartró de l’Agència 
de Residus sempre hi quant sigui avantatjós per a l’Ajuntament de ***********.  
 
Cinquena.- El preu de la gestió dels convenis respon al cost efectiu del servei, comptabilitzant el temps de 
dedicació del personal tècnic i administratiu implicat en el servei, pel preu €/h aprovat anualment a l’Ordenança 
Fiscal Núm. T-06: per la prestació del servei d’assistència i assessorament de serveis tècnics. 
D’acord amb la justificació de l’annex 1, l’import establert per l’anualitat 2020 és de 1.394,64,00 euros. 
La revisió del preu està sotmès a la justificació de les despeses efectives destinades a la prestació del servei. 
 
Sisena.- El Consell Comarcal és, davant els corresponents SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio, la unitat de facturació 
pels conceptes de campanyes de comunicació. 
L’import íntegre de campanyes es destinarà a la realització d’accions de promoció i conscienciació ciutadana 
sobre la recollida selectiva. 
 
Setena.- Funcions del Consell Comarcal de la Selva: 

- El Consell Comarcal és a tots els efectes la unitat administrativa de gestió del conveni entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio. 

- El Consell Comarcal, com a unitat de facturació dels conceptes de recollida selectiva davant els SIG, 
emetrà a partir del dia 20 de cada mes a Ecoembes i a Ecovidrio la factura relativa al material recollit 
selectivament al municipi de ***********, degudament justificada amb els albarans i els tiquets de bàscula 
de les respectives plantes de tractament. 

- El Consell Comarcal, transferirà a l’Ajuntament de *********** les quantitats econòmiques establertes 
segons els convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio per al finançament de les despeses derivades de la 
recollida selectiva.  

- El Consell Comarcal informarà a l’Ajuntament de ***********, l’import que li correspon facturar al Consell 
Comarcal per la recollida mensual de les fraccions d’envasos lleugers, paper i cartró i vidre i altres 
possibles fraccions incloses als SIG. 

- El Consell Comarcal, en funció del balanç per la gestió del paper, transferirà a l’Ajuntament de *********** 
les quantitats econòmiques respecte els conceptes de venda del paper i/o liquidarà el cost per la seva 
gestió. 

- El Consell Comarcal emetrà dues liquidacions semestrals, durant el mes de juny i desembre, per a la 
part proporcional del cost anual corresponent a la gestió dels convenis amb els SIG Ecoembes i 
Ecovidrio. 

 
Vuitena.- Funcions de l'Ajuntament de ***********, 

- L’Ajuntament de ***********, liquidarà al Consell Comarcal l’import corresponent a la recollida mensual de 
les fraccions de paper i cartró, envasos lleugers i vidre en un termini no superior a tres mesos des del 
moment de disposició de la informació de la facturació corresponent. En cas que l’Ajuntament de 
*********** no hagi presentat la liquidació al Consell Comarcal en el termini de 6 mesos, aquesta no serà 
admesa, i en conseqüència no es podrà pagar.  

- L’Ajuntament de ***********, liquidarà al Consell Comarcal l’import corresponent a la venda de paper en 
un termini no superior a tres mesos des del moment de disposició de la informació de facturació 
corresponent. En cas que l’Ajuntament de hagi presentat la liquidació al Consell Comarcal en el termini 
de 6 mesos, aquesta no serà admesa, i en conseqüència no es podrà pagar.  

- L’Ajuntament de ***********, abonarà al Consell Comarcal l’import corresponent a la gestió del paper en 
el termini màxim de trenta dies des de l’aprovació de la liquidació. 

- L’Ajuntament de ***********, col·laborarà amb el Consell Comarcal en la promoció i conscienciació de la 
ciutadania sobre la recollida selectiva dels residus municipals. 

- L’Ajuntament de ***********, abonarà al Consell Comarcal el cost de la gestió dels convenis. 

- L’Ajuntament de ***********, s’obliga a ingressar al Consell Comarcal la quantitat establerta pel cost de 
gestió, en el termini màxim de trenta dies des de l’aprovació de la liquidació. 

 
Novena.- El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una durada fins a la 
finalització de la vigència del conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG d’envasos gestionats per 
Ecoembes i Ecovidrio, respectivament. 
En cas de modificacions del conveni o l’aprovació de nous convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
els SIG d’envasos gestionats per Ecoembes i Ecovidrio, que no suposin diferències significatives en el present 
conveni, aquest mantindrà la seva vigència. 
En el cas que les modificacions del conveni o l’aprovació de nous convenis entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i els SIG d’envasos gestionats per Ecoembes suposin diferències significatives en el present conveni, 
es formalitzarà una addenda del present conveni i mantindrà la seva vigència. 



 

 

El Consell Comarcal de la Selva informarà a l’Ajuntament de **************** de les modificacions i/o dels nous 
convenis entre entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG d’envasos gestionats per Ecoembes i 
Ecovidrio, respectivament. 
 
Desena.- El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 

- Per decurs del termini fixat com a durada del conveni. 

- Per suspensió, caducitat o revocació del conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG 
d’Ecoembes i Ecovidrio. 

- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 

- Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions assumides i derivades del 
present conveni. 

- Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una antelació mínima de tres mesos. 

- Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 
 
Onzena.- Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin noves fórmules de 
cooperació o col·laboració entre les parts. 
 
Dotzena.- Es podrà constituir, a sol·licitud de l’Ajuntament de ****************, una comissió de seguiment i control 
del present conveni, integrada per representants de l’Ajuntament i del Consell Comarcal. Ambdues institucions 
designaran les persones que hagin de formar part d’aquesta Comissió, que, en general, vetllarà pel compliment 
del present conveni. 
 
Tretzena.- El present conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes del mateix.” 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.394,64 euros a càrrec de l’aplicació 1621.22700 del 
pressupost vigent.  
 
Condicionar l’autorització de la despesa per les anualitats següents al fet que el pressupost de la 
corporació disposi de crèdit suficient i adequat per atendre el compromisos establerts en el conveni.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords als serveis comptables de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
17.0.- Constitució del Patrimoni Municipal del Sol i d’Habitatge 
 
Antecedents 
En data 8 de novembre de 2020 la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori ha comunicat a 
l’Ajuntament que d’acord amb la Disposició addicional quarta del Decret llei 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, número 8032, de 30 de desembre, els municipis inclosos en les àrees de 
demanda residencial forta i acreditada, dins del termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, han de trametre al Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’inventari dels béns i 
els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per a la seva inscripció, així com el 
seu balanç de situació. La manca de presentació de l’inventari i el balanç de situació dins del termini 
esmentat impedeix alienar els béns i els drets patrimonials mentre no s’inscriguin. 
 
Considerant que l’Ajuntament de Breda no disposa del patrimoni públic de sòl i habitatge constituït a 
data d’avui. 
 
En data 10 de novembre de 2020 s’ha emès un informe de Secretaria que posa de manifest el 
procediment i la legislació aplicable per a la constitució del patrimoni públic de sòl i d'habitatge, i 
disposa el següent:  
 



 

 

“L’article 160 del TRLUC regula el que anomena “ Patrimoni públic de sòl i d'habitatge”, i disposa que 
els ajuntaments han de constituir el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge.  
 
Aquest PPS és constituït pels edificis i el sòl susceptibles de complir les finalitats següents:  
 
a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les poblacions i 
la millora de la qualitat de vida.  
b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat.  
c) Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de 
sistemes urbanístics.  
d) Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.  
 
L'administració i la disposició del patrimoni públic de sòl i d'habitatge s'han de vincular 
necessariament a l'assoliment de les esmentades finalitats.  
 
Els béns que integren el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge constitueixen un patrimoni separat de 
la resta de béns municipals.  
 
Els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge formen part d’aquest patrimoni i s’han de consignar en un dipòsit específic. Aquests 
ingressos s’han de destinar a conservar, administrar i ampliar l’esmentat patrimoni per a assolir 
qualsevol de les seves finalitats.  
 
Es farà constar al Registre de la Propietat les limitacions, obligacions, terminis o condicions de 
destinació de les finques que integren un patrimoni públic de sòl i d'habitatge.  
 
El reglament de la Llei d’Urbanisme concreta en els seus articles 223 i 224 els bens que han 
d’integrar el PPS i els supòsits als quals es poden destinar.  
 
Estableix que integren el PPS:  
 
a) Els terrenys o els altres béns immobles de caràcter patrimonial obtinguts per cessió o per 
expropiació urbanístiques, i en general, per qualsevol instrument d'execució del planejament 
urbanístic.  
b) Els terrenys o altres béns immobles de caràcter patrimonial que s'adquireixin amb els recursos 
derivats de la gestió o alineació de béns integrants d'aquest PPS, sempre que no s'afectin al domini 
públic.  
c) Els terrenys o altres béns immobles de caràcter patrimonial, adquirits per qualsevol títol, que 
l'ajuntament acordi incorporar a aquest patrimoni.  
 
També integren el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge els següents recursos econòmics:  
 
a) Els crèdits que tinguin com a garantia hipotecària els béns que formen part d'aquest PPS.  
b) Els ingressos obtinguts com a conseqüència de la gestió o alienació del propi PPS, o de la 
substitució de qualsevol cessió urbanística pel seu equivalent en metàl·lic.  
c) Els ingressos obtinguts en concepte de sancions urbanístiques.  
d) Els ingressos derivats de la transmissió dels béns inclosos en el Registre municipal de solars 
sense edificar.  
 
En quan a la destinació béns i dels recursos econòmics que integren el PPS, disposa que:  
 
- Els béns han de ser destinats als usos que corresponguin d'acord amb llur classificació i qualificació 
urbanística.  
 
- Els recursos econòmics s'han de destinar:  
 
a) A l'adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció pública, a l'adquisició o 
rehabilitació d'edificis per destinar-los a aquest tipus d'habitatges, o a la promoció i construcció 
d'aquest tipus d'habitatges. Els ingressos derivats de l'alienació del sòl amb aprofitament residencial, 
obtingut per cessió, que no tingui la qualificació d'habitatge de protecció pública s'han de destinar 
obligatòriament a aquesta finalitat.  
b) A la conservació, millora, urbanització, rehabilitació i, en general, gestió urbanística dels propis 
béns del PPS.  



 

 

c) A l'adquisició de terrenys en qualsevol classe de sòl o d'altres béns immobles de caràcter 
patrimonial per a llur incorporació a aquest patrimoni.  
d) A l'obtenció, execució o construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública i a l'execució 
d'obres de conservació i rehabilitació de les edificacions destinades a aquests sistemes. Els ingressos 
obtinguts per la substitució de la cessió urbanística que estableix l'art. 94.3 de la Llei d'urbanisme pel 
seu equivalent en metàl·lic, s'han de destinar obligatòriament a l'adquisició d'espais lliures públics de 
nova creació.  
e) A l'execució d'operacions d'iniciativa pública de conservació, rehabilitació o millora del patrimoni 
arquitectònic, de remodelació urbana, o de conservació i millora del medi rural i natural.  
f) Al desenvolupament d'actuacions en matèria d'habitatge susceptibles de ser protegides d'acord 
amb els plans d'habitatge aprovats pel Govern i demés legislació sectorial.  
g) Amb caràcter excepcional, a altres finalitats d'interès social que s'adeqüin a l'art. 160.5 de la Llei 
d'urbanisme i estiguin previstes en els plans urbanístics.” 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 18, 51 i 52 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre –TRLSRU 
 
Article 43, 160.5, 163, 164.2, i altres concurrents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el TRLUC. 
 
Articles 223 i 224 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Els articles 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Constituir formalment el patrimoni públic del sòl i d’habitatge de l’Ajuntament de Breda i 
inscriure els seus bens i drets al Registre de planejament urbanístic de Catalunya. 
 
Segon.- El patrimoni públic del sòl i d’habitatge quedarà constituït pels següents béns i recursos 
econòmics: 
 
- Solar 18 Plaça de les Escoles 
Carrer Manel de Genovart. UA11 Can Guilleumes 
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners. Finca 3381, tom 3234, llibre 93, foli 37. 
Referència cadastral 2923705DG6222S0001ZW 
Valor: 120.000,00 euros 
 
- Solar 17 Plaça de les Escoles 
Carrer Manel de Genovart. UA11 Can Guilleumes 
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners. Finca 3393, tom 3234, llibre 93, foli 69. 
Referència cadastral 2923706DG6222S0001UW 
Valor: 120.000,00 euros 
 
- Solar 11 Plaça de les Escoles 
Carrer Joan Salvat Papasseit. UA11 Can Guilleumes 
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners. Finca 3374, tom 3234, llibre 93, foli 16. 
Referència Cadastral 2923707DG6222S0001HW 
Valor: 120.000,00 euros 
 
- Solar Prat de l’Avellana 
Carrer Jaume Coll i Castanyer, 1 
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners. Finca 2169, tom 2298, llibre 553, foli 181. 
Referència Cadastral: 3821214DG6232S0001BY 
Valor: 103.500,00 euros 
 
- Solar D7 Prat del Cigarro 
Carrer Montserrat Roig 



 

 

Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners. No consta inscrit 
Referència Cadastral: 3217522D6231N0001TR 
Valor: 71.700,00 euros 
 
- Solar Av. De la Dona Treballadora 
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners. Finca 3345, tom 3208, llibre 92, foli 155 
Referència Cadastral: 3915621DG6231N0001ER 
Valor: 22.509,23 euros 
 
Recursos econòmics: 0,00 euros. 
 
Tercer.- Habilitar el compte bancari de Caixabank amb el número IBAN ES38 2100 8170 5623 0002 
0085, amb caràcter de compte restringit per realitzar els ingressos obtinguts com a conseqüència:  
 
 - De la gestió o alienació del propi PPS, o de la substitució de qualsevol cessió urbanística pel seu 
equivalent en metàl·lic;  
- De les sancions urbanístiques  
- Dels ingressos derivats de la transmissió dels béns inclosos en el Registre municipal de solars 
sense edificar.  
 
Quart.- Crear un inventari d’aquests bens i recursos econòmics que integren el patrimoni públic de sòl 
i habitatge, que disposarà d’un tractament diferenciat a l’inventari general de bens de la corporació. A 
l’inventari del PMS es farà constar totes les posteriors alienacions, cessions i la destinació final 
d'aquests bens. 
 
Cinquè.- Remetre l'expedient al Registre de la Propietat perquè es realitzin les anotacions 
reglamentàries. 
 
Sisè.- Sotmetre a informació pública per termini de vint dies hàbils el contingut integrant del Patrimoni 
Públic del Sòl constituït, a efectes de que durant aquest termini qualsevol persona interessada podrà 
consultar l’expedient i presentar les al·legacions que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagin presentat al·legacions, els presents acords esdevindran aprovats amb 
caràcter definitiu i es procedirà a la seva preceptiva inscripció al Registre de planejament urbanístic 
de Catalunya. 
 
Setè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
18.0.- Aprovació inicial de la modificació del Pla especial que aprova el catàleg de masies en 
sol no urbanitzable 
 
Antecedents 
 
En data 25 de novembre de 2020 s’ha presentat un Projecte de Modificació Puntual del Pla Especial 
del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Breda redactat per l’arquitecte Georgina Vázquez, actuant 
com a serveis tècnics de l’Ajuntament. 
 
Aquest projecte té per objecte incorporació al Catàleg d’edificacions en desús vinculades a la 
producció de ceràmica i amb impacte paisatgístic negatiu. 
 
La legislació urbanística vigent preveu que es poden incorporar al catàleg de masies edificacions 
anteriors al primer planejament amb valors arquitectònics o patrimonials, i construccions rurals en 
desús amb impacte ambiental o paisatgístic negatiu per tal de possibilitar actuacions per reduir el seu 
impacte. 
 
Vist l’informe del secretari interí de l’Ajuntament en data 26 de març de 2020. 



 

 

 
Legislació aplicable 
 
Els articles 67, 68, 69, 78 a 102 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost. 
 
Els articles 22, 23, 92 a 94, i 101 a 119 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
L'article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya. 
 
El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació 1/2020 del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals de Breda.  
 
El document que s’aprova inicialment és el que figura diligenciat a l’expedient administratiu.  
 
Segon.- Sotmetre la modificació del Catàleg a un tràmit d’informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Punt Diari i a través dels mitjans 
telemàtics a la pàgina web municipal. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de 
qualsevol persona interessada que vulgui examinar-lo, i podrà presentar les al·legacions que estimi 
pertinents. 
 
Tercer.- Sol·licitar els informes a les administracions i als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials, que hauran d’emetre l’informe en el termini d’un mes.  
 
Simultàniament també es sol·licitarà l’exempció del tràmit d’avaluació ambiental a l’Oficina d’Avaluació 
Ambiental del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.- Suspendre, pel termini màxim d’un any, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació 
sectorial en els àmbits afectats que consten en el plànol de delimitació dels àmbits subjectes a 
suspensió de llicències i de procediments. 
 
Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències s'extingiran en els supòsits previstos en l'article 
103.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta explicant que un promotor està interessat en fer una forta inversió a la 
finca de Cal Rajoler per desenvolupar-hi una activitat lúdica-cultural relacionada amb el circ, i per 
poder-ho realitzar és necessari que urbanísticament l’ús sigui admès de forma expressa en la fitxa del 
Catàleg.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, manifesta que li sorprèn el tema 
del circ atès que aquesta menció no apareix en tot l’expedient.   Pregunta qui farà l’estudi d’eliminació 
de l’impacte negatiu. 
 
L’Alcalde respon que els documents i estudis poden ser realitzats pel privat o si ho fa l’Ajuntament ha 
d’acabar essent pagat pel privat. Tot l’expedient ho acabarà aprovant la Comissió d’Urbanisme en 
caràcter definitiu.  
 



 

 

El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que la proposta fa mal d’ulls perquè 
la finca ha passat per mans de persones que estan a l’Ajuntament, però si tot està fiscalitzat per la 
Comissió d’Urbanisme no té res a dir, i en aquest cas només cal esperar que l’activitat sigui 
beneficiosa per Breda.  
 
L’Alcalde respon que totes les modificacions urbanístiques d’alguna manera acaben beneficiant algun 
privat; lo important és que sempre compleixin amb l’interès públic. Manifesta que no li agradaria que 
qüestionessin la legalitat d’aquest punt.  
 
Pren la paraula el regidor Sr. Andreu Pujol Mas manifestant que tant de bo totes les masies de Breda 
s’hi pogués fer un ús admès per Urbanisme, i si aquest ús és d’interès públic i així es reconeix per 
Urbanisme doncs perfecte. L’Ajuntament ha d’acompanyar i en la mesura del possible ha de facilitar 
que es puguin fer les activitats que la normativa urbanística permet, no obstant personalment vol 
deixar clar que no intervé per res a l’àrea d’urbanisme i sempre ha procurat desatendre’s de les 
qüestions urbanístiques.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
19.0.- Aprovació inicial del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Breda 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 2020 va adoptar 
l’acord d’“Aprovar un contracte menor de serveis de la regidoria d'Igualtat”, a l’empresa NEOPOLIS 
CONSULTORIA SOCIOPOLITICA SL. 
 
L’empresa adjudicatària en data 25 de novembre de 2020 ha fet entrega del Pla d’Igualtat Intern de 
l’Ajuntament de Breda. 
 
Fonaments de Dret 
 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Breda redactat per NEOPOLIS 
CONSULTORIA SOCIOPOLITICA SL. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament. 
 
Intervencions.  
La regidora Sra. Rosa Fugarolas presenta la proposta explicant que durant els últims anys des de 
l’administració s’han promogut polítiques d’igualtat de gènere i per tant l’Ajuntament  ha de ser un 
exemple cara la ciutadania, i per tant ha de tenir un pla d’igualtat intern. S’ha elaborat aquest Pla que 
ha d’esser una eina que ens ha d’ajudar a detectar i promoure els canvis organitzatius necessaris per 
tal que homes i dones puguin accedir a l’ocupació pública i desenvolupar plenament les seves 
carreres professionals sense cap tipus de discriminació per qüestió de gènere.  I també és l’eina que 
ha d’establir les mesures efectives per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.  
Aquest pla s’ha elaborat a partir d’una enquesta feta als treballadors i treballadores de l’Ajuntament i a 
partir d’aquí s’ha fet una diagnosi per extreure’n informació.  Aquest informació poden ser els diferents 
indicadors que estableix el pla. I a partir d’aquesta diagnosi s’ha previst un pla d’acció que doni 
resposta a les necessitats detectades. Un cop aprovat es difondrà a tots els empleats de l ’Ajuntament 
i en un futur ha de poder ser exportat cap a la ciutadania.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, pregunta per l’empresa que ha 
redactat el Pla i si és la mateixa que porta el projecte de Viles pel Benestar.   
 
L’Alcalde respon que l’empresa no és la mateixa de Viles pel Benestar, sinó que és la que va redactar 
el pla de participació ciutadana.  
 



 

 

La Sra. Cortada manifesta que el Pla detalla que hi ha d’haver una comissió d’igualtat d’oportunitats, 
formada per un referent en polítiques d’igualtat, un membre de l’equip de govern i per una persona 
representant de la societat civil, i pregunta si ja s’ha pensat amb quines persones poden formar 
aquesta comissió. 
 
La Sra. Fugarolas manifesta que aquest punt està pendent de tractar.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, pregunta si es formarà alguna persona de 
la plantilla de personal per gestionar el pla i si es preveu fer un protocol d’agressions sexistes.  
 
L’Alcalde respon que en un món ideal si que hi hauria d’haver alguna persona amb una formació 
específica però això no està decidit i cal parlar-ne amb la regidora.  
 
La Sra. Fugarolas respon que si està previst fer-ho.  
 
Votacions: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
20.0.- Proposta d’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens 
locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants subscrit per la Associació Catalana de 
Municipis i les organitzacions sindicals més representatives.  
 
Antecedents  
 
En data 11 de febrer de 2020 es va reunir la Mesa General de Negociació de les condicions de treball 
dels empleats i empleades de l’Ajuntament, i les parts varen acordar iniciar la tramitació de l’Adhesió 
de l’Ajuntament de Breda a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants promogut i formalitzat per l’Associació Catalana de 
Municipis (codi de conveni núm. 79100015072015)  
 
En data 12 de febrer, mitjançant Decret de Presidència, es va aprovar iniciar l’expedient d’adhesió de 
l’Ajuntament de Breda a l’Acord comú, convocant a l’Assemblea General de tots els empleats i 
empleades de l’Ajuntament per sotmetre la proposta a votació.  
 
L’Assemblea d’empleats celebrada el dia 25 de febrer de 2020 va concloure amb una votació amb 
resultat favorable a l’adhesió per unanimitat dels empleats públics presents.  
 
En data 5 de novembre de 2020 en el marc d’una convocatòria de la Mesa de General de Negociació 
col·lectiva de l’Ajuntament de Breda es va signar l'acta final on les parts manifesten la voluntat 
d’adherir-se a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants, que s'annexa a l'expedient per a la seva aprovació. 
 
En la negociació d’aquest acord s'han respectat els drets de l’article 15 b) de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de l’article 4.1.c) del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i s’ha complert amb els 
requisits previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic (EBEP) i el Títol II del RDL 1/1995. 
 
S’ha emès el corresponent informe de secretaria-intervenció respecte de la fiscalització interna des 
d’un punt de vista de gestió pressupostària, econòmica i sostenibilitat financera de l’Acord regulador 
de condicions de treball. 
 
La competència per aprovar l’adhesió a l’Acord comú és del Ple, tal i com disposen la legislació 
bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals, en conseqüència la proposta d’acord s’ha sotmès a dictamen de la Comissió 
Informativa de Política municipal  
 
Fonaments de dret 
 
L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), estableix que les 
seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els òrgans de 



 

 

representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran, entre d’altres drets, el de la 
negociació col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació específica. 
 
Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la 
negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves 
condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar 
la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració Pública. 
 
L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació dels 
empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels 
preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són d’aplicació. 
 
L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris 
públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe 
negocial, publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici de la capacitat 
representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei 
orgànica de llibertat sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP. 
 
Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de Negociació en què 
estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants de l’Administració Pública 
corresponent i, per l’altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les 
organitzacions sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que 
hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en les eleccions per a delegats i Juntes de 
Personal, en les unitats electorals compreses en l’àmbit específic de la seva constitució. 
 
Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les condicions 
comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament de .... per mitjà de l’adhesió a l’Acord 
comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants (2015-2017), acordat per l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de 
Municipis de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors 
de Catalunya el 19 de desembre de 2014.  
 
Tal i com permet l’article 34.2 de l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació negocial de les 
associacions de municipis per tal què puguin negociar col·lectivament acords de condicions de 
funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma 
successiva a la seva negociació. 
 
L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les 
competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas. 
Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el seu apartat 
segon. 
 
L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, els 
representants de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la 
representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de 
condicions de treball dels funcionaris d’aquestes Administracions.  
 
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
acords següents: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya subscrit per la Associació Catalana de Municipis i les organitzacions sindicals més 
representatives.  
 
Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Ple de 
l'Ajuntament de Breda amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que sigui 
necessari establir per fer efectiu el seu contingut. 
 
Tercer. Remetre el presenta acord a l’ACM, perquè es procedeixi al seu registre i s'ordeni la seva 
publicació en els Diaris oficials i Butlletí Oficial de la Província, així com trametre tota la documentació 
complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què 
tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú. 
 



 

 

Quart. Facultar a les parts de la Mesa General de Negociació col·lectiva de l’Ajuntament de Breda per 
tal que sota el principi de bona fe negociïn la incorporació d’un annex de les millores laborals que 
estiguin reconegudes en el conveni col·lectiu vigent i/o altres millores socials no recollides a l’acord 
comú aprovat en el punt primer.  
 
Una vegada negociat els termes de l’esmentat annex, aquest es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la 
Corporació durant el primer trimestre de l’any 2021, i s’incorporarà a l’Acord comú com un document 
complementari d’obligat compliment per les parts.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord als representants sindicals. 
 
Sisè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el portal 
de transparència, per al coneixement general.  
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 
abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
21.0.- Moció relativa a les ocupacions delinqüencials d’habitatges 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció: 
 
Moció relativa a les ocupacions deliqüencials d’habitatges 
 
A la comarca de la Selva es donen ocupacions irregulars d’habitatges d’origen social i d’origen 
delinqüencial. 
 
Les ocupacions d’origen social requereixen un esforç immediat de l’atenció dels serveis socials i 
dels serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge per tal de garantir el dret a tothom que ho necessiti 
d’unes condicions d’habitatge dignes. 
 
Els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal treballen intensament per assolir aquest esforç 
en previsió d’un agreujament de la vulnerabilitat de la ciutadania vinculat a la crisi social i econòmica 
derivada de la pandèmia de Covid-19 que tot just ara està mostrant els seus efectes. 
 
En un ordre de coses totalment diferent, les ocupacions delinqüencials requereixen una actuació 
judicial i policial efectiva i immediata. Actuació que segurament haurà d’anar acompanyada de 
novetats legislatives d’ordre penal i civil. 
 
Aquestes ocupacions s’han convertit, a la comarca de la Selva, en una mena de plaga que està 
comportant problemes molt greus d’incivisme, delinqüència i violència totalment intolerables i que 
causen problemes extraordinaris de convivència a les zones afectades. 
 
La situació es veu agreujada per l’existència als municipis de la comarca de gran nombre 
d’urbanitzacions aïllades, molt allunyades dels nuclis de població, on aquest tipus d’actuacions es 
veuen facilitades i generen problemes encara més greus als veïns del sector per aquesta 
circumstància d’aïllament i llunyania. 
 
S’estima que actualment a la comarca de la Selva la xifra d’habitatges ocupats s’acosta a les 1.500 
unitats. 
 
Moltes d’aquestes ocupacions estan totalment desvinculades dels problemes d’accés a l’habitatge i 
fins i tot moltes s’utilitzen per a usos vacacionals o de cap de setmana. A més, solen estar 
vinculades a la defraudació dels subministraments elèctric i d’aigua i en molts casos al cultiu de 
marihuana. 
 
Un gran nombre d’habitatges ocupats delinqüencialment són propietat de bancs i entitats d’inversió 
que es desvinculen de la situació de les seves finques, que no reben cap dels efectes negatius de la 
situació i que opten per una actitud d’inacció total que encara agreuja més el problema. 
 



 

 

Per altra banda, està clarament contrastada l’actuació d’organitzacions mafioses que es dediquen 
sistemàticament a l’ocupació i han creat un mercat de transmissió d’aquestes ocupacions. 
 
Aquesta situació es produeix amb una sensació total d’impunitat per part dels infractors, amb gran 
patiment i sensació d’inseguretat i desprotecció per part dels veïns afectats i amb una resposta 
judicial i policial pràcticament inexistent acompanyada d’una confusió normativa inacceptable. 
 
La situació depassa totalment la capacitat d’actuació dels Ajuntaments que pateixen les 
conseqüències i no tenen eines per actuar-hi en contra. 
 
És inadmissible que des dels àmbits legislatiu i executiu d’on podrien provenir solucions efectives no 
es treballi prioritàriament en la seva generació. La recerca de solucions no es pot demorar més. 
 
Cal establir, doncs, sense demora mecanismes de prevenció de noves ocupacions delinqüencials 
d’habitatges i alhora mecanismes d’actuació efectiva i immediata un cop aquestes ja s’hagin produït. 
 
És per això que el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament de 
Breda l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Requerir al Govern de la Generalitat i al de l’Estat, al Parlament de Catalunya, al Congreso 
de los Diputados i al Senado que promoguin mesures legislatives urgents per posar fi a la situació. 
Aquestes mesures haurien de dotar als propietaris de mecanismes d’actuació efectius i ràpids així 
com la possible actuació subsidiària dels Ajuntaments en cas d’inacció de la propietat. 
 
Segon.- Requerir al Govern de la Generalitat i de l’Estat que extremin de forma immediata les 
actuacions contra les ocupacions delinqüencials tant en l’àmbit policial com el judicial a l’empara del 
marc normatiu actual. 
 
Tercer.- Demanar a les associacions municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació 
de Municipis de Catalunya que prioritzin la problemàtica de les ocupacions delinqüencials dins de les 
seves línies de treball i proposin mesures per dotar als Ajuntaments d’eines d’actuació en contra de 
les mateixes. 
 
Quart.- Demanar a tots els Ajuntaments de la comarca que prenguin aquest acord i facin els 
requeriments exposats als acords antecedents davant les institucions que s’hi detallen. 
 
Cinquè.- Iniciar mesures de difusió i conscienciació social de la problemàtica, així com accions de 
protesta contra la manca de solucions efectives provinents dels poders legislatiu i executiu de l’Estat 
i del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions.  
El regidor Sr. Josep Amargant presenta la proposta. 
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt,  manifesta que el seu grup s’absté perquè 
l’ocupació en alguns casos és l’única via per accedir a un habitatge digne i la línia sobre el que es 
considera delinqüencial és molt fina. 
 
El Sr. Amargant manifesta que quan el tema és social els serveis socials se n’han d’ocupar, i això ja 
ho tenim bastant clar quan és un tema social i quan no ho és.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que en termes generals hi està 
d’acord, però està d’acord en que s’ha de diferenciar quan es tracta d’un tema social del 
delinqüencial. Recentment la fiscalia ha canviat de criteri en quan a permetre el desallotjament de 
forma immediata.  S’han de posar els mecanismes per tal que els grans tenedors hagin de baixar els 
preus o posar-los a mans de persones que els llogarien a preus raonables.  Conclou dient que és un 
tema que porta malestar veïnal i que és fruit de la bombolla immobiliària, i que l’Ajuntament ha de fer 
petites passes, com el que ha fet de gravar els habitatges desocupats, per això hi vota a favor .  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 
abstenció (Aleix Reche Martí) 



 

 

 
 
22.0.- Moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar l’activitat 
física “bé essencial” 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció: 
 
Moció de suport a la petició dels consell esportius de Catalunya per declarar l’activitat física 
“bé essencial” 
 
Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé essencial 
equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis 
socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem: 

▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment als 
infants i joves en edat escolar de tot Catalunya. 

▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots els 
protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell Català de 
l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades. 

▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les restriccions 
imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la declaració de l’activitat 
física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les 
activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre. 

▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport amb l’objectiu 
d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya. 

▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern cal que 
aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la continuïtat de les activitats 
físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia. 

▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector esportiu on 
valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria General de l’Esport i 
l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector 
empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions locals que són les principals 
prestadores de serveis esportius a la població. 

▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de 
subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes 
malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir. 
 

És per tot el que s’ha exposat, que el grup municipal d’ERC-Breda proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Breda l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al 
Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya. 
 
SEGON.- Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a la 
conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física i a la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya. 

 
Intervencions.  
La regidora Sra. Rosa Prat presenta la proposta 
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que hi vota a favor perquè hem estat 
en els clubs i sabem el que representa l’esport.  Explica que avui el Consell Català de l’Esport ha 
obert una línia de subvencions per fer front a les pèrdues de la pandèmia covid19, que va dirigida als 
gestors o titular de les instal·lacions esportives però malauradament en queden fora els autònoms i 
els ens locals. Manifesta que en aquest sentit aquests ajuts es queden curts.  
 
Votacions: Aprovat per unanimitat 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín 
Acuña) 
 



 

 

 
23.0.- Moció en commemoració del dia internacional de les persones amb diversitat funcional 
 
El grup municipal del PSC-CP de Breda presenta la següent moció: 
 
Moció en commemoració del dia internacional de les persones amb diversitat funcional 
 
El 3 de desembre des de 1992 es celebra el Dia Internacional de les Persones amb diversitat 
funcional, després que així quedés instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides per 
ajudar a visibilitzar de forma específica els obstacles i barreres que té aquest col·lectiu de persones, 
que a Catalunya quantifiquen en el 9% de la població. 
 
Les persones amb discapacitat no són un grup homogeni i no són diferents a la resta de les persones 
en quan a les seves aspiracions i desitjos. Són ciutadans i ciutadanes de ple dret i és obligació de 
totes les administracions eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva plena participació en la 
societat en que vivim. 
 
En aquests moments on la pandèmia de la COVID-19 ens està colpejant amb duresa i on les 
conseqüències de les mesures de contenció de la malaltia ens han submergit en una crisi econòmica 
i social sense precedents, com a societat hem d’estar molt amatents a l’efecte que les restriccions 
poden causar a la ciutadania, sobretot en els col·lectius més vulnerables i fer tot el possible per 
pal·liar-ne els efectes nocius. En aquest sentit convé recordar que l’OMS ja des del mes de març va 
alertar que les persones amb diversitat funcional són un grup especialment vulnerable, amb un major 
risc de contagi que la població general i va alertar sobre les dificultats concretes que poden tenir, 
entre les que volem destacar: 
 
-barreres a l’hora de posar en pràctica mesures d’higiene bàsiques, com ara rentar-se les mans (els 
lavabos o piques poden ser-los físicament inaccessibles, o bé una persona podria tenir dificultats a 
l’hora d’ajuntar les mans i fregar-se-les bé) 
 
-dificultat a l’hora de distanciar-se socialment, ateses les seves necessitats d’ajuda addicionals (o 
perquè estan internats en alguna institució) 
 
-restriccions per poder tocar coses per obtenir informació de l’entorn o bé ajuda física 
 
-barreres a l’hora d’accedir a la informació sobre salut pública 
 
Així mateix adverteix que les persones amb diversitat funcional i les seves famílies també podrien 
quedar afectades d’una manera desproporcionada pel brot a causa d’una interrupció greu dels serveis 
dels quals depenen i per tant, demana que es prenguin les mesures oportunes des de les 
administracions competents. 
 
Convé recordar també que l’Assemblea General de les Nacions Unides estableix mesures, tant de no 
discriminació com d’acció positiva, que els estats han d’implantar per garantir que les persones amb 
diversitat funcional puguin gaudir dels seus drets en igualtat de condicions que la resta de persones. 
 
També aspira a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, tot 
propiciant la inclusió social basant-se en determinats principis: vida independent, no discriminació, 
accessibilitat universal, normalització de l’entorn i diàleg civil, entre d’altres. 
 
El 2013 es va aprovar la Llei General de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, 
que pretenia garantir les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal del PSC de Breda proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Elaborar un pla d’acció i atenció a les persones amb diversitat funcional que contempli les 
especials circumstàncies en que es troben per efecte de la COVID-19, buscant la implicació de tots 
els actors socials implicats. 
 
SEGON.- Destinar una partida dels pressupostos a la realització del pla i les accions que se’n derivin. 
 



 

 

TERCER.- Fomentar de forma efectiva i integrada l’accessibilitat universal, sobretot pel que fa a 
l’urbanisme, la mobilitat i a l’accés als serveis públics. 
 
QUART.- Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a les persones amb diversitat 
funcional. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les organitzacions 
municipalistes FMC i ACM i les entitats i organitzacions de persones amb discapacitat del municipi. 
 
Intervencions.  
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, presenta la proposta de moció a favor pla 
d’acció i atenció a les persones amb discapacitat.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, li demana si pot admetre l’esmena de fer 
constar el terme o expressió persones amb diversitat funcional en substitució de persones amb 
discapacitat.  
 
El Sr. Marín manifesta que cap problema, que la pot presentar en aquests termes, si aquesta forma 
és més inclusiva.  
 
Votacions: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
24.0.- Assumptes urgents 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 
assumptes a l’ordre del dia: 
 
24.1.- Donar compte dels contractes laborals aprovats en caràcter d'urgència durant l'any 2020 
 
Antecedents 
El personal interí i el personal laboral no permanent han de ser seleccionats mitjançant convocatòria 
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.  
 
Durant l’any 2020 l’Ajuntament ha hagut de recórrer al procediment de contractació per màxima 
urgència sense convocatòria pública en diferents ocasions. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en cas de màxim urgència, el 
nomenament del funcionari o la contractació del personal s’han de publicar al BOP i al DOGC i se 
n’ha de donar coneixement al Ple de la Corporació. 
Per altra banda, també procedeix donar compte dels contractes laborals formalitzats a través de la 
borsa de treball per proveir les vacants, que s’han produït durant l’any 2020.  
 
Legislació aplicable 
Article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Es dóna compte al Ple de la Corporació dels acords presos durant l’any 2020 que tenen per 
objecte la contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència:  
 
- Recepcionistes de piscines municipals 
Decret 2020DECR000496: Bárbara Campaña Torrent. Del 29 de juny al 11 de setembre. (assimilada 
al Grup C2-12).  
Decret 2020DECR000496: Marta Puquet Roig. Del 29 de juny al 11 de setembre. (assimilada al Grup 
C2-12). 
Decret 2020DECR000496: Llibert Serrat Guitérrez. Del 29 de juny al 11 de setembre. (assimilada al 
Grup C2-12). 
Decret 2020DECR000496: Adaia Fugarolas Parés. Del 29 de juny al 11 de setembre. (assimilada al 
Grup C2-12).  



 

 

 
- Brigada jove 
Decret 2020DECR000468: Francesc Méndez Gómez. Del 1 de juliol fins al 31 de juliol 
Decret 2020DECR000468: Mariana Estefania Lombana Vargas. Del 1 de juliol fins al 31 de juliol 
Decret 2020DECR000468: Maria Cuní Cotano. Del 1 de juliol fins al 31 de juliol 
 
- Auxiliars escola bressol 
Decrets 2020DECR000006, 2020DECR000350 i 2020DECR000673: Íngrid Roca López. Del 8 de 
gener fins el 18 d’ abril, del 27 d’ abril fins al 22 de juliol i del 1 de setembre fins al 31 de desembre. 
(assimilada al Grup C2-12) 
Decret 2020DECR000008: Cinta Riera Lobato. Del 8 de gener fins al 9 d’ abril. (assimilada al Grup 
C2-12). 
 
- Conserge del camp de futbol 
Decret 2020DECR000749: Mounia Mehrach. Del 1 d’ octubre fins el 31 de desembre. (assimilat al 
Grup E-10). 
 
- Conserge de les escoles 
Decret 2020DECR000007: José Hernández Moreno. Del 8 de gener fins al 4 de febrer. (assimilat al 
Grup E-10). 
 
- Substitut per les vacances d’ un auxiliar administratiu Els Forns 
Decrets 2020DECR000047 i 2020DECR000674: Laura Gasulla Pedra. Del 18 de gener fins al 18 de 
gener, del 12 de setembre fins al 27 de setembre i del 21 de novembre fins al 29 de novembre. (C2-
14) 
 
- Substitut d’ un membre de la brigada de serveis 
Decrets 2020DECR000528 i 2020DECR000729: Susana Solano Siaka. Del 6 de juliol fins al 11 de 
setembre i de 5 d’ octubre fins al 3 de novembre. (assimilada al grup E-10). 
 
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el DOGC. 
 
Intervencions.  
L’Alcalde presenta la proposta 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
25.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als membres assistents.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, pregunta si enguany arribaran els 
Reis i si es podran gaudir des de casa.  
 
La regidora Sra. Rosa Fugarolas explica que està previst que passin pel màxim de carrers possibles, 
sempre que siguin prou amples. Amb tot, caldrà estar atents si la Generalitat ho acaba prohibint, però 
en principi s’està treballant perquè arribin com cada any.   
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, pregunta quins son els criteris per acceptar 
els serveis de la deixalleria.  
 
El regidor Sr. Sam Torres explica que la deixalleria admet un determinades quantitats de residus per 
persona que tingui targeta d’usuari, però en aquests moments no recorda exactament les dades.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP,  manifesta que en els acords de devolució dels 
ingressos indeguts de la taxa d’escombraries, una de les empreses beneficiaries és Banca Catalana.  
Pregunta si pot ser l’actual BBVA o perquè apareix amb aquest nom.  
 
L’Alcalde manifesta que ho desconeix exactament, però es deu tractar d’una empresa del poble 
propietària de la nau a qui s’ha girat la taxa.  
 
L’alcalde desitja bones festes i bona entrada d’any a tots els presents i aixeca la sessió de la qual, 
com a secretari, estenc aquesta acta. 
Signat electrònicament.  
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